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אישה כתבה לרבי על כך שהתחזקותו הרוחנית של בן אחותה 
מנוגדת לרצון אביו וגורמת למתח ומחלוקת בביתם.

מאחר ובן אחותה לא קיבל מענה מהרבי להמשיך בהתחזקותו, 
ביכולתה  מה   – שואלת  וכן  המענה,  לאישור  במכתבה  פונה  היא 

לעשות בנידון. להלן מענה הרבי:

להודיעּה המענה לב"א ]=לבן אחותה[ שי'.
להסביר  בזה[  לעשות  היא  יכולה  מה  לשאלתה   -[ בהוספה 
בלבביות ובחום להוריו שי' פלא גדול – שבודאי יודעים מצב הפרוע 
דהנוער עתה בעניני צניעות, אמונה, יחס להורים וכו', - ושמרגישים 
עצמם אבודים ונבוכים בתכלית מבלי מטרת חיים קבועה וכו' וכו'.
בחיים  ובדרכו  בחיים  מבוסס  עצמו  שמרגיש  בבן  ברכם  השם 

מבלי ספקות וכו'
ַהאומנם, אפילו לשיטתם, תפקידם לערער ח"ו ] =חס ושלום[ אמונתו, להטיל ספקות וכו' )ובודאי מבינים שכשמטילים 

ספק – ה"ז ]= הרי זה[ פתיחת דלת לספקות בהכל(
וכ"ז ]= וכל זה[ מפני שרוצה לעשות דברים, שלדעתם, מוזרים הם היינו: לא לאכול טריפה, לא לעבוד בשבת, להניח 

תפלין וכו'
ובכדי לבטל זה, ח"ו ]=חס ושלום[ – כדאי להעמיד בספק את הכל?

הסברה להורים שבנם מתחזק ביהדותהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ד אדר-ראשון ה'תשפ"ב – א' אדר-שני ה'תשפ"ב

ויקהל | ממשה לכל אחד
התחלת הפרשה, "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל", 
מורה על עניין האחדות, שבאה לפועל כהמשך הפסוקים 

בהתנדבות של כלל ישראל עבור מלאכת המשכן. 
ואם ישאל השואל: הרי בפסוק נאמר "ויקהל משה...", 
ואם-כן מהי השייכות אליו?! לכל היותר – יש לו להמתין 
בני  כל  עם  ביחד  אותו  ויאסוף  רבינו  משה  שיבוא  עד 

ישראל!
תיבת  בפירוש  רש"י  דברי  על-פי   – לזה  והמענה 
"ויקהל", "שאינו אוסף אנשים בידים, אלא הן נאספים על 

פי דיבורו", והרי דיבורו של משה בתורה – קיים ונצחי.
ומה גם ש"כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחינת 
משה רבינו עליו השלום" שלכן נאמר "ועתה ישראל מה 
ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה'", היינו, שעניין 
היראה הוא "מילתא זוטרתי" אצל כל אחד ואחד מישראל 

כמו אצל משה רבינו, מצד בחינת משה רבינו שבקרבו.
ומזה מובן, שגם העניין ד"ויקהל משה" שייך לכל אחד 

ואחד מישראל – מצד בחינת משה רבנו שבקרבו.

)תורת מנחם תשמ"ו ח"ב עמ' 668(

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע רלו.הל' טומאת מת פרק טז.הל' חובל ומזיק פרק ד-ו.כ"ד באדר-ראשוןו'

פרק ז-ח. הל' רוצח ושמירת נפש.. כ"ה באדר-ראשוןש"ק
מ"ע רלו. מל"ת רפט. רצו*.פרק יז.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע רכה. מל"ת רצה**. רצב.פרק יח.פרק ב-ד.כ"ו באדר-ראשוןא'

מ"ע רמז. מל"ת רצג. רצז. מ"ע פרק יט.פרק ה-ז.כ"ז באדר-ראשוןב'
קפב.

מ"ע קפא. מל"ת שט. רחצ. פרק כ.פרק ח-י.כ"ח באדר-ראשוןג'
מ"ע קפד.

מל"ת רצט. מ"ע רב. רג. מל"ת פרק כא.פרק יא-יג.כ"ט באדר-ראשוןד'
ער.

ל' באדר-ראשוןה'
ראשית חכמה וגו'. ספר קנין והוא 

ספר שנים עשר.. הל' מכירה.. 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

מ"ע רמה.פרק כב.

מ"ע רמה.פרק כג.פרק ד-ו.א' באדר-שניו'
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אדר ראשון – תפילה, 
אדר שני - תורה

חודש אדר הוא הסיום של השנה המתחילה מראש-השנה שבניסן, 
כשם שחודש אלול חותם את השנה שמתחילה בחודש תשרי • מה פשר 

מחלוקת חז"ל אם משה נולד באדר-ראשון או באדר-שני? • לאחר 
שמשה מוריד לעולם ומוסר את ציווי הקדוש-ברוך-הוא – אין כל מניעות 

ועיכובים • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
שמתחילה  השנה  כל  של  הסיום  הוא  אדר  חודש 
מחודש ניסן, על דרך שחודש אלול הוא הסיום של כל 

השנה שמתחילה מחודש תשרי.
ובהקדמה:

שני ראשי-השנים, הן ראש-השנה שבתשרי והן ראש 
מדברי  כמובן  ישראל,  לבני  שייכים  שבניסן,  השנה 
המשנה1 "ארבעה ראשי שנים הם", וביניהם נימנו "אחד 
בניסן" ו"אחד בתשרי", שבה נתבארו דינים בהנהגת בני 
הוא ראש  – שאחד בתשרי  הוא  ישראל; אלא החילוק 
השנה בנוגע לענייני הטבע, וכמו עניינים של חרישה 
וזריעה כו' שנזכרו במשנה, ואילו אחד בניסן הוא ראש 
שלמעלה  ונסים  רוממות  של  לעניינים  בנוגע  השנה 
מהטבע, כמו "ראש השנה למלכים", "למלכי ישראל"2, 
כדברי  נוני"ן,  ב'  בו  שיש  "ניסן",  בשם  גם  וכמרומז 
הגמרא3 בנוגע לחלום, שתיבה שיש בה ב' נוני"ן מורה 

על "ניסי נסים".
אחד בתשרי מורה על מעמד ומצב העולם כפי שהוא 
מצד הבריאה, שלמרות גודל מעלתו כפי שהיה קודם 
מכל  נברא",  מילואו  על  "עולם  רז"ל4  כמאמר  החטא, 
מקום, אין זה מגיע לעילוי שנעשה בשעת מתן-תורה, 

1. ראש-השנה בתחילתה.
2. שם ג, סוף ע"א.

3. ברכות נז, ריש ע"א.
4. ראה בראשית-רבה פרשה יב, ו. פרשה יג, ג. פרשה יד, ז.

מעשה  עם  הקדוש-ברוך-הוא  ש"התנה  רז"ל5  כמאמר 
בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם 
מתקיימין כו'", היינו, שתכלית כוונת הבריאה נשלמה 
רק בשעת מתן תורה, ולא הייתה בתחילת הבריאה, וכן 
אמרו רז"ל6 על הפסוק7 "זה ספר תולדות אדם", "ראוי 
אבל  כו'",  ידו  על  התורה  שתינתן  הראשון  אדם  היה 
לפועל ניתנה התורה לאחרי עשרים ושישה דורות, "לא 

לאדם... כי אם לבניו, שנאמר זה ספר תולדות אדם".
ואילו חודש ניסן קשור עם מתן תורה ובני ישראל, 
וכאמור, שבאחד בניסן הוא ראש השנה למלכי ישראל.
ובפרטיות יותר יש אצל בני ישראל גופא שני מצבים: 
שאז  הגלות,  בזמן  שהם  וכפי  הבית,  בזמן  שהם  כפי 
"אין מלך בישראל"8, ואף-על-פי-כן, גם אז הרי "אתה 
בחרתנו מכל העמים"9, שבני ישראל הם למעלה מכל 
העמים, "ונפלינו גו' מכל העם אשר על פני האדמה"10, 
אלא שזמן הגלות, שאז אין מלך בישראל, הוא בדוגמת 
המעמד ומצב של חודש תשרי, ואילו זמן הבית, שאז 
של  ומצב  המעמד  בדוגמת  הוא  ישראל",  "מלכי  היו 

חודש ניסן.
וכאמור, כשם שחודש אלול הוא הסיום של כל השנה 
זמן  הוא  ואז  שבתשרי,  השנה  מראש  שמתחילה  כפי 

5. שבת פח, א. וש"נ.
6. בראשית-רבה פרשה כד, ה.

7. בראשית ה, א.
8. לשון הכתוב – ספר שופטים יז, ו. יח, א. כא, כה.

9. נוסח תפילת יום טוב.
10. תישא לג, טז.
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החשבון-נפש כו' )לא רק במחשבה ובדיבור, אלא נוגע 
גם למעשה בשייכות להנהגה של השנה הבאה( – כך 
גם חודש אדר הוא הסיום של כל השנה כפי שמתחילה 

מראש השנה שבניסן.

ב
השנה  של  וחותם  הסיום  הוא  אדר  שחודש  וכיוון 
בו  יש  לכן,  ניסים,  שעניינו  ניסן,  מחודש  שמתחילה 

הנס של פורים.
בטבע,  המלובש  נס  הוא  פורים  שנס  ואף-על-פי 
הרי לאמיתו של דבר, שורשו של נס שמלובש בטבע 
ויורד בטבע,  יותר, ולכן הרי הוא נמשך  הוא למעלה 

כמבואר בכמה מקומות11.
קיימת  היא  אסתר...  ש"מגילת  לכך  הטעם  גם  וזהו 
שבעל  תורה  של  וכהלכות  תורה  חומשי  כחמשה 
עתידים  המועדים  ו"כל  לעולם"12,  בטלין  שאינן  פה 
"חוץ  גירסא  ויש  ופורים"13,  מחנוכה  חוץ  להתבטל 
גם  יותר  נעלה  הוא  שפורים  והיינו,  מפורים"14, 
אלא שבית- הבית,  בזמן  היה  חנוכה  נס  כי,  מחנוכה, 
ציבור  שלגבי  הוא  והדין  בטהרתו,  היה  לא  המקדש 
היה  לא  שאז  פורים,  כן  שאין  מה  הטומאה15,  נדחית 
הבית בבניינו, על-כל-פנים לא בגמר בניינו, ולכן הנס 
שהיה אז הוא נעלה יותר, ומשום זה יישאר פורים גם 

לעתיד לבוא.
השנה  בסיום  דווקא,  אדר  בחודש  הוא  פורים  ונס 
ודווקא  הניסים,  עניין  שהוא  ניסן  מחודש  שמתחילה 
בסיום השנה בא נס שמתלבש בטבע, ששורשו למעלה 

יותר )כנ"ל(, מצד מעלת אור חוזר16.

ג
בחודש אדר גופא ישנם אדר ראשון ואדר שני.

ובהקדמה:
איתא בגמרא17: "כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח 

11. ראה תורת-מנחם ספר המאמרים ניסן עמ' קסב. וש"נ.
12. רמב"ם סוף הלכות מגילה. וראה גם ירושלמי מגילה פרק א הלכה ה.

13. מדרש חז"ל הובא באגרת הטיול )לרבי חיים אחי המהר"ל(, חלק הדרוש, 
דרוש מ. ספר החיים )למחבר הנ"ל( חלק ג )ס' פרנסה( ריש פרק ז. וראה גם 

ירושלמי תענית פרק ב הלכה יב. 
14. מדרש שמואל פ"ט, ב. ילקוט שמעוני רמז תתקמד. וראה גם יוצר לשבת 

זכור )פיוט "אלוקים אל דמי" בסופו(.
15. פסחים עט, א. וש"נ.

16. ראה גם אגרות קודש חלק יד ריש עמ' רז.
17. מגילה יג, ב.

)המן( שמחה גדולה, אמר, נפל לי פור בירח שמת בו 
שבשבעה  יודע  היה  "ולא  מסיימת:  והגמרא  משה", 
באדר מת ובשבעה באדר נולד", וכפי שמפרש רש"י: 

"כדאי הלידה שתכפר על המיתה".
ובנוגע ללידת משה, מצינו בגמרא18 בביאור הדעה 
ש"אותו היום )ש"שדיוהו למשה" ליאור, שלשה ירחים 
לאחרי שנולד( עשרים ואחד בניסן היה, אמרו מלאכי 
מי  עולם,  של  ריבונו  הקדוש-ברוך-הוא,  לפני  השרת 
שעתיד לומר שירה על הים ביום זה, ילקה ביום זה" – 
דלכאורה, היכי משכחת לה תלתא ירחי משבעה באדר 
עד עשרים ואחד בניסן – "אותה שנה מעוברת הייתה, 
רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלם", ונמצא, 
שלידת משה הייתה בשבעה באדר ראשון. וזוהי מעלת 
אדר ראשון דווקא, שבו נולד משה, ועל-ידי-זה נעשה 
הכפרה על מיתת משה, שמצדה יש מקום לגזירת המן 

כו'.
שישה  היום  ש"אותו   – בגמרא19  נוספת  דעה  ויש 
לפני הקדוש-ברוך- היה, אמרו מלאכי השרת  בסיוון 

מהר  תורה  לקבל  שעתיד  מי  עולם,  של  ריבונו  הוא, 
ועד  באדר  "ומשבעה  זה",  ביום  ילקה  זה,  ביום  סיני 
נולד  זה,  חשבון  ועל-פי  ירחי",  תלתא  בסיון  שישה 

בשבעה באדר שני20.
והעניין בזה:

בעשרים ואחד בניסן נאמרה שירת הים, שזהו עניין 
התפילה, ואילו בשישה בסיוון ניתנה התורה.

שלושה  מחשבים  )שממנו  ראשון  שאדר  ונמצא, 
ירחים שסיומם בעשרים ואחד בניסן( קשור עם עניין 
ירחים  שלושה  מחשבים  )שממנו  שני  ואדר  התפילה, 

שמסתיימים בששה בסיוון( קשור עם עניין התורה.
וזהו החילוק בין שתי הדעות – אם מעלת התפילה 

גדולה יותר או מעלת התורה גדולה יותר.
ועל-פי הידוע במעלת התפילה, שגם התורה זקוקה 
לתפילה, וכמבואר בכמה מקומות21 בפירוש דברי אבא 
"על תפלתי שתהא סמוכה למיטתי"22, שעניין  בנימין 
זה הוא לא בשביל התפילה, אלא בשביל התורה, כיוון 
ש"מעלת העסק בתורה שאחר התפילה הוא גבוה יותר 
מתורה שקודם התפילה", היינו, שבכדי שהתורה תהיה 
כדבעי, צריכה להיות הקדמת התפילה – הרי מובן שיש 

18. סוטה יב, ב.
19. סוטה שם.

20. ראה גם לקוטי-שיחות חלק כו עמ' 204 בשולי הגיליון – באופן אחר.
21. לקוטי-תורה ברכה צו, ב.

22. ברכות ה, ב.
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מעלה יתירה באדר ראשון, שקשור עם ענין התפילה.

ד
ועל-פי-זה, מה שאמרו חז"ל23 "משנכנס אדר מרבין 
י"ד  על  או  באדר  על שבעה  רק  לא  דקאי   – בשמחה" 
ש"כיוון  המן  בגזירת  וכמו  החודש,  כל  על  אלא  אדר, 
גדולה", ששייך  אדר, שמח שמחה  בחודש  פור  שנפל 
לכל החודש, כך גם לאידך גיסא, ששמחת חודש אדר 
צריכה להיות בכל החודש – הרי עיקר השמחה צריכה 

להיות באדר ראשון24.

כיוון שנשארו עדיין  )וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( 
להיכנס  שעומדים  ובפרט  ראשון,  באדר  אחדים  ימים 
ד"מרבין  החיוב  בו  יש  הדעות  שלכל  שני,  לאדר 

בשמחה"25 – אזי שיהיה "מרבין בשמחה".
מימות  יום  כל  על  ציווי  שזהו  פעם26,  וכמדובר 
החודש, שבכל יום צריך להיות ריבוי והוספה בשמחה.
לפי  אלא  מבקש  הקדוש-ברוך-הוא  ש"אין  וכיוון 
גם הסיבות  ייתן הקדוש-ברוך-הוא שיורגשו   – כחן"27 
לשמחה, וסיבות השמחה תהיינה בגלוי למטה מעשרה 

טפחים, באופן של "אורה ושמחה וששון ויקר"28.

23. תענית כט, סוף ע"א.
24. ראה תורת-מנחם חלק כה סוף עמ' 70. וש"נ.

25. ראה שו"ת שאילת יעבץ חלק ב סימן פח. הובא בלקוטי-שיחות חלק טז 
עמ' 244 ואילך.

26. ראה תורת-מנחם חלק כב ריש עמ' 199. וש"נ.
27. ראה תנחומא נשא יא. במדבר-רבה פרשה יב, ג.

28. אסתר ח, טז.

ה
]...[ בתפילת מנחה מתחילים לקרוא פרשת פקודי, 
שבאה מיד לאחרי פרשת ויקהל, וברוב השנים הרי הם 

מחוברים – פרשה אחת29.
הנקודה של פרשת ויקהל היא – ציווי משה לישראל 
 – היא  פקודי  פרשת  והנקודה של  עשיית המשכן.  על 
שבני ישראל בנו את המשכן עד לשלימותו, עד אשר 

"שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן"30.
וההוראה מחיבור פרשת ויקהל עם פרשת פקודי31:

עשיית  אודות  למשה  הקדוש-ברוך-הוא  ציווי  בין 

משה  וציווי  ותצווה(  תרומה  )בפרשת  וכליו  המשכן 
ועשייתם  וכליו  המשכן  עשיית  אודות  ישראל  לבני 
דבר  לפעמים  להיות  יכול  ופקודי(,  )בויקהל  בפועל 
מדובר  שאודותם  העניינים   – בזה  ויפריע  שיפסיק 
למטה  כבר  נמשך  הציווי  כאשר  אבל  תישא.  בפרשת 
על-ידי משה רבינו )בפרשת ויקהל(, אזי נשלמת מיד 

עשיית המשכן וגמר ההמשכה )חיבור ויקהל-פקודי(.
וברוב השנים שתי הפרשיות הן מחוברות – "ואזלינן 
בתר רובא"32. אפילו בשעה שהיצר הרע מתערב באמצע 
אין  מקום,  מכל  ימים,  כמה  עוד  נמשך  להיות  ויכול 
עניין אחר בינתיים – שהרי לא יידח ממנו נדח33, וכאשר 
"ואתפשטותיה  רבינו  משה  על-ידי  נתגלה  רק  העניין 

29. ראה גם תורת-מנחם חלק ל עמ' 197 ואילך.
30. פקודי מ, לה.

בלקוטי-שיחות  ונדפס  )באידית(,  כ"ק אדמו"ר  על-ידי  הוגה  ואילך  31. מכאן 
פרטים  וכמה  ציוני מראי-מקומות,  כמה  נוספו  להלן  ואילך.   936 עמ'  ג  חלק 

מהנחה בלתי מוגה.
32. זבחים קד, סוף ע"ב. ועוד.

תלמוד-תורה  הלכות  לט.  פרק  סוף  תניא  וראה  יד.  יד,  ב  שמואל  על-פי   .33
לאדמו"ר הזקן פרק ד סוף הלכה ג.

פורים הוא נעלה יותר גם מחנוכה, כי, נס חנוכה היה בזמן הבית, 
אלא שבית-המקדש לא היה בטהרתו, והדין הוא שלגבי ציבור 

נדחית הטומאה, מה שאין כן פורים, שאז לא היה הבית בבניינו, 
על-כל-פנים לא בגמר בניינו, ולכן הנס שהיה אז הוא נעלה 

יותר, ומשום זה יישאר פורים גם לעתיד לבוא
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סיכום

האחרון  החודש  שהוא  אלול,  שחודש  כשם 
ראש-השנה  לקראת  הכנה  חודש  הינו  בשנה, 
הוא  אדר  חודש  כך  תשרי,  חודש  שבראש 
השנה  לקראת  ההכנה  וחודש  האחרון  החודש 

החדשה שבתחילת חודש ניסן.

עם  קשור  ניסן  חודש  שבראש  ראש-השנה 
מן  למעלה  היותם  ועם  ישראל  של  מעלתם 
על  המורה  "ניסן"  החודש  בשם  כנרמז  הטבע, 

ניסים. 

ניסן,  חודש  שלפני  אדר,  שבחודש  הסיבה  זו 
ששורשו  בטבע  המלובש  נס   – פורים  נס  אירע 

נעלה ביותר.

נחלקו  אדר.  חודשי  שני  ישנם  מעוברת  בשנה 
חכמים מתי נולד משה רבינו, יש אומרים שנולד 
יום  בניסן,  בכ"א  ליאור  והושלך  ראשון  באדר 
שביעי של פסח, יום בו אמרו משה ובני ישראל 
שנולד  אומרים  ויש  ברוך-הוא.  לקדוש  שירה 
באדר שני והושלך ליאור בו' סיוון, יום בו קיבל 

תורה.

השירה  עניין  עם  קשור  ראשון  שאדר  נמצא, 
חודש  ואילו  התפילה.  עניין  הוא,  ברוך  לקדוש 

אדר שני קשור עם עניין התורה.

לפי הידוע, שהעיסוק בתפילה מרומם את לימוד 
התורה, הרי שיש מעלה דווקא לעניין התפילה, 
על-פני  ראשון  אדר  בחודש  מעלה  יש  כן,  ואם 

חודש אדר שני.

וכיוון שכך הרי שהריבוי בשמחה בימי חודש זה 
שנותרו  וכיוון  ביותר,  נעלה  באופן  להיות  צריך 

מחודש זה כמה ימים יש לנצלם לשם כך. 

***

בניית  על  למשה  הקדוש-ברוך-הוא  ציווי  בין 
מסירת  ובין  ותצווה(  תרומה  )פרשיות  המשכן 
דבר  אירע  ויקהל(,  )פרשת  ישראל  לבני  הציווי 
בלתי רצוי – מעשה העגל. אמנם, לאחר שמשה 
מסר את הציווי לבני ישראל, התרחשו הדברים 

ללא כל מניעה.

זו המשמעות של חיבור הפרשיות ויקהל ופקודי 
ברוב השנים – מסירת הציווי על-ידי משה ועד 
ברציפות  התרחשו  השכינה  והשראת  לביצוע 

ללא הפסק.

כיוון שכך הדבר ברוב השנים, הרי ש"אזלינן בתר 
כמה  של  הפסקה  יש  בה  בקביעות  וגם  רובא" 
לידי  יבואו  משה  של  הוראותיו  בוודאי  ימים, 

פועל ללא כל הפסק.   

לידי  העניין  יבוא  בוודאי  ודרא"34,  דרא  בכל  דמשה 
פועל. ציווי של משה לישראל – הרי הציווי עצמו הוא 
גם הבטחה35, שבוודאי יבוא העניין לידי פועל, והיינו, 
שבוודאי תהיה העבודה של בני ישראל, ובוודאי תביא 

שיהיה "כבוד ה' מלא את המשכן"36.
וכו'  המשכן  עשיית  של  העניינים  שכל  וכיוון37 

34. תיקוני זוהר תיקון סט )קיב, ריש ע"א. קיד, ריש ע"א(. וראה בראשית-רבה 
פרשה נו, ז.

35. ככל ציוויי התורה שנאמרו בלשון ציווי ובלשון הבטחה )ראה תורה אור 
סוף פרשת תשא. ובכ"מ(.

36. ואף שלכאורה גם בציווי הקב"ה למשה י"ל כ"ז )לא ידח, הבטחה( – אינו 
דומה כלל, שהרי בנ"י נצטוו על זה )ביחד עם נתינת כח והבטחה( רק כשאמר 
זה להם משה. וי"ל שהוא ע"ד הנפק"מ בין פסק הדין בראש השנה לגבי הדין 
בכל יום )ראה קונטרס ומעין מי"ט ואילך(. והרי משה ואתפשטותי' דמשה הם 

בחי' ראש ומוח לגבי דורם )תניא פ"ב(.
37. קטע זה מהנחת השומעים. בלתי מוגה.

גם  להיות  צריכה  והשמחה  בשמחה,  להיות  צריכים 
ויין  מצד הגוף )כמו בשבת שצריך לענגו בבשר שמן 
מעלה  שלמעלה  שהעניינים  יתברך  ה'  ייתן   – ישן38( 
עד אין קץ – הבחינה ש"לא יכול משה לבוא אל אוהל 
מועד גו'"39, למעלה גם ממדרגת משה – יומשכו למטה 
מטה עד אין תכלית )כמבואר בהמשך יום ההילולא40(, 
ותהיה השמחה פנימית בגילוי למטה מעשרה טפחים.

)משיחת שבת פרשת ויקהל, שקלים, ה'תשכ"ב. תורת-מנחם חלק 
לג עמ' 155 ואילך, 163. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

38. ראה רמב"ם הלכות שבת פרק ל הלכה ז.
39. פקודי מ, לה.

 132 עמ'  תש"י  המאמרים  )ספר  ואילך  יב  פרק  ה'שי"ת  לגני  באתי  ד"ה   .40
ואילך(.
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עליות מידי שבת 
ודרגות בגאולה

אחדות השבת מעין לעתיד
בשנה זו מודגש ביותר עניין השבת . . מפני היותה שנת השמיטה, "שבת לה'".

]. .[ והרי ביום השבת מודגש עניין האחדות:
בנוגע לאחדותם של ישראל "ויקהל משה", "עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם . . כדי שילמדו 
ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת . . ללמד ולהורות לישראל דברי תורה כו'". עד 
לאחדות של תלמידי חכמים ועמי-הארץ בענייני אכילה ושתייה, ש"שואלו . . ואוכל על פיו". ועל דרך 
עובדי  אחדות  ה'",  את  לדרוש  יתעוררו  האדמה  עובדי  "שגם  לה'",  "שבת  לשנת השמיטה,  בנוגע  זה 

האדמה עם תלמידי חכמים, שלכן "מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה . . הקהל את העם וגו'".
לבחינת  העולמות  עליית  הוא  השבת  יום  של  ענינו  שהרי   – כולו  בעולם  האחדות  לפעולת  ובנוגע 
האלקות שלמעלה מהזמן כו' )גדר העולם(, שעל-ידי זה נעשה שלימות אחדות העולם עם אלקות, לא 

רק באופן האחדות דיום ראשון, יום אחד, שהיה הקב"ה יחיד בעולמו ]. .[ -
על דרך ובדוגמת תכלית השלימות באחדות  אלא יתירה מזה – באופן שלמעלה ממציאות העולם, 
העולם עם אלקות לעתיד לבוא, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים . . ומעין ודוגמא – בכל שבת 

ושבת, "מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

)'תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ז חלק ב, עמ' 359(

האם יהיו ימי חול לעתיד?
מובן שגם לעתיד לבוא יהיה שייך כל האמור אודות ימי החול ויום השבת – שהרי התורה הזו לא תהיה 

מוחלפת גם לעתיד לבוא.
– וכמו שכתב אדמו"ר הזקן באגרת-הקודש: "איך אפשר שלימות המשיח לא יצטרכו לידע הלכות 
איסור והיתר כו'" )וכיוצא בזה – הלכות שבת(?! וכפי שמבאר שם ש"מה שאמרו רז"ל מצוות בטילות 

לעתיד לבוא, היינו בתחיית המתים, אבל לימות המשיח קודם תחיית המתים אין בטלים" –
ובענייננו: מכיוון שגם לעתיד לבוא יהיה עניין של עליות, "ילכו מחיל אל חיל", הרי מובן, שגם אז 
יצטרך להיות עניין "שבע יפול צדיק וקם", כדי לבוא לעילוי גדול יותר. וזהו תוכן העניין של ימי החול 

לעתיד לבוא – שעל-ידי ירידה זו יבואו לדרגא נעלית יותר בעניין השבת.
וקל  ]ובמכל שכן  כן מובן בנוגע לעניין הגאולה, שתהיה אף היא שייכת לאחרי ביאת משיח  וכמו 
וחומר: לעתיד לבוא מזכירים אפילו את גאולת יציאת-מצרים )בדרך טפל על כל פנים(, ועל אחת כמה 
וכמה – הגאולה דמשיח[ – מכיוון שבעניין הגאולה ישנן כמה וכמה דרגות, כידוע שיהיו כמה תקופות 
בימות המשיח, כמבואר בכמה מקומות, ומרומז גם בנגלה – "ימות המשיח ארבעים שנה", ג' דורות, 

"משיח כו' בנו כו' ובן בנו", ככל הפרטים והפירושים שבדבר.

)'תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ה חלק א, עמ' 75(

משיח וגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

אהבת ישראל ומעלת 
י"ב הפסוקים

הרבי נמנע מלספר לרב צינער שהנושא אודותיו עורר עלה כבר 
על שולחנו הקדוש ברבים, ובכתב הודה לו • החידוש הגדול בי"ב 

הפסוקים שאת שינונם ע"י ילדי ישראל יזם הרבי בקיץ תשל"ו

 אהבת ישראל 
הגדולה של הרבי

הגאון רבי גבריאל ציננער, הנמנה ידות פאפא, 
סידרת  בזכות  התורני  בעולם  לימים  שהתפרסם 
מהרבי,  רב  לעידוד  זכה  גבריאל',  ‘נטעי  ספריו 
הערותיו  על  ענה  ואף  לספריו  רבות  שהתייחס 

ושאלותיו כו'. 
בראשית דרכו והתקרבותו לרבי, הבחין במנהגו 
לברך  ההתוועדויות  למשתתפי  להזכיר  הרבי  של 
יברך  בטח  כשיעור  שאכל  )“מי  אחרונה  ברכה 

ברכה אחרונה" וכדומה(.
טרח,  הוא  תשמ"ב.  מנחם־אב  בחודש  זה  היה 
אפוא, לכתוב לרבי, כי מצא אסמכתא בדברי הגאון 
רבי ישעי' פיק בספר ‘שאילת שלום' )לשאילתות 

פרשת יתרו ס"ק סו( הכותב כך:
“ואנן בעוונותינו ראינו כי גם מקצת בעלי תורה 
ואוכלין  בסעודה...  שיושבים  נכשלים  ה'  ויראת 
מיני תרגימא ולביבות ופת כיסנין והולכים לביתם 
בלתי לברך במקומם ברכה הראוי' לאחריו.. ומצוה 
על כל אחד מהמסובין להיות כזריז ומזכיר לחבירו 

טרם ישכח וילך לו.."
הרבי הודה לו על־כך בכותבו:

נת]קבל[ ות]שואת ח]ן[". 
ב'הערות  לימים  זאת  פרסם  ציננער  הרב 
ניסן  י"א  תתלה  גיליון  נ.י.'  תורה  אהלי  וביאורים 

תשס"ב עמ' 99.
יושם לב: באהבת־ישראל הגדולה של הרבי לא 

וכבר  לו,  חדשים  אינם  הדברים  כי  הרבי  לו  כתב 
שוחח על־כך ברבים חמש שנים קודם לכן במספר 
בהתוועדות  במיוחד  תשל"ז,  בשנת  התוועדויות 
ל"ג בעומר, ולאחר־מכן הורה הרבי לפרסם בסוף 
‘לקוטי שיחות' פרשת בהר־  – החוברת השבועית 

הגר"י  מדברי  שלמה  ציטטה  תשל"ז  בחוקותי 
]נדפסה  שלום'  ‘שאילת  ספר  המחבר  בעל  פיק 
לימים ב'לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 381 בהערה[ 
כשהרבי מוסיף על אישיותו של הגר"י פיק מדברי 
הרב החיד"א, הכותב אודותיו “הוא הרב הגאון זה 

סיני".
- וראה גם איגרת מאדר"ח אייר תשל"ז להגאון 
)‘אגרות־קודש'  יאלעס  הרב אפרים אליעזר הכהן 
הרבי  עם  להתכתבותו  בהמשך  רג(  עמ'  לב  כרך 
בנושא  הארכנו  וכבר  קנז־ח(  עמ'  )שם  זה  בנושא 

בגליון תתלב עמודים 8-11.

 ה'מהפך' האמיתי 
של שנת החינוך

החינוך  שנת  על  הרבי  הכריז  תשל"ו  בשנת 
בעל־ ישננו  ילד/ילדה  “שכל  השאר,  בין  וביקש, 

פה את ה"י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל" ]ש[ נדפסו 
)ברוקלין  חז"ל"  ומאמרי  פסוקים  “י"ב  בחוברות 
תשל"ו(; בחוברות “צבאות השם" בכמה מקומות, 
יום'  ‘היום  קובץ  שבראש  פרקים  ראשי   – ועוד" 

תשמ"ב )ואילך(.
הגאון  בעריכת  “המאור",  התורני  בביטאון 

השמירה שבמזוזה
כשהרבי התאונן על אמירת תהלים ללא הבנת משמעות המילים והסביר 

את המושג "עוברים על דבר כמו 'מים'" • מה בין הצעה ל"הכרזה" – 
ב'יחידות' ה"פני מנחם" משנת תשל"ט • הרבי תבע: מנהל בשכר דווקא – 
ולא בהתנדבות • חידושו של הרבי במהותה של המזוזה • רשימה נוספת 

של 'יסודתו בהררי קודש'

חשיבות אמירת תהלים בהבנה ולימוד 
פירושי הפסוקים

בהתוועדות ש"פ נח תשמ"ב )'התוועדויות תשמ"ב' 
שסדר  כך  על  בצער  הרבי  דיבר   )358 עמ'  א'  כרך 
הלימוד ב'חדרים' הוא שלומדים חמשה חומשי תורה 
נביאים  ללמוד  מספיקים  ולא  ראשונים,  ונביאים 

אחרונים וכתובים, כולל לימוד ספר התהלים.
הרבי חזר שוב ושוב על כך שהתוצאה היא, שרבים 
בספר  הפסוקים  של  המלות  פירוש  את  יודעים  אינם 

'תהלים'! 
היומי  תהלים  השיעור  את  לומר  צריכים  וכאשר 
הביטוי  כידוע  המלות,  פירוש  ללא  זאת  אומרים   –

שעוברים על דבר כמו 'מים'!
נתחקה אחר מקור חשיבות ענין זה: איתא במדרש 
לרצון  "יהיו  הפסוק  על  ח(  אות  א  )קאפיטל  תהלים 
אמרי פי והגיון לבי לפניך", ש"יעשו מזמוריו לדורות 
בהם  והוגים  בהם  קוראים  ויהיו  לדורות...  ויוחקו 
ונוטלים עליהם שכר כנגעים ואהלות". כלומר: לא די 

בקריאה אלא נדרש גם "להגות" – ללמוד בעיון.
מצינו עוד אצל גדולי ישראל במעלת אמירת תהלים 
נכתב:  תהלים  ערך  יועץ'  ב'פלא  ולימוד.  בהבנה 
"והרוצה לדבק בהשי"ת ובשבחיו, ידבק ללמוד בספר 

תהלים... ויבין מה שהוא מוציא בשפתיו".
דעבודה  פ"ק  אגדות  )חידושי  המהרש"א  לו  קדם 
זרה( הכותב שלימוד בספר תהלים מביא ליראה את 

ה'.
ובספר 'ראש דוד' להחיד"א פרשת חוקת: "שלימוד 
לו  להיות  גדולה  תועלת  לאדם  לו  יעשה  תהלים 
דביקות בקונו ובתורתו ובמצוותיו ומביאו לידי הכנעה 

זה בהרחבה בפתח  ומרחיקו מלשון הרע". ראה בכל 
דבר של תהלים עם 'שי למורא' שבהוצאת אשכול.

בין 'הצעה' ל'הכרזה'
ב'יחידות' של הגאון הצדיק רבי פינחס מנחם אלתר, 
אמר  תשל"ט,  בשנת  )זצ"ל(,  מגור  האדמו"ר  לימים 
הרבי )'בצל החכמה' עמ' 75 ואילך( בהמשך לדבריו 
על הצורך לפרסם "קול קורא" בעניין חשיבות הוספה 
מיוחדת בלימוד התורה בשנת השמיטה, ודברי ה'פני 
מנחם' כי כאשר מפרסמים "קול קורא" הרי מי שחס-
נגד  שיוצא  כמי  נראה   – בלימוד  מוסיף  אינו  ושלום 

העניין:
וכו'  תענית  ענין של  על  פעם  להכריז  רצו  כאשר 
לא  זאת  לעשות  צריך  שלפי-עניות-דעתי  טענתי   –
באופן של הכרזה )שמצווים לצום( כי-אם באופן של 
הצעה )לא גזירה, לא הוראה של בית-דין המחייבת 

את הרבים(...
יש לפרסם, אפוא, "הצעה" שתכלול עמה טעמים 
עליהם  ותבוא  יונעם  "ולשומעים  )וכהלשון(  בסגנון 

ברכת טוב" – ואז לדעתי יתקבלו הדברים.
ולסיכום – אמר הרבי:

לא  יציית,  שלא  שמי   – העניין  את  להבטיח  וכדי 
לפעול,  ניתן   – חס-ושלום  גדר  פורץ  בכלל  יהיה 
כאמור, כאשר זה יהיה באופן של "עצה טובה קא-

משמע-לן".
ראש  בערב  דלהלן.  לעובדה  )גם(  והכוונה  יתכן 
חודש אלול תשל"ו הורה הרבי להוסיף בג' הקוין של 
תשל"ו  )'שיחות-קודש'  וציין   – וגמ"ח  עבודה  תורה 

כרך ב' עמ' 664(:
הצעה,  בתור  הוא  המדובר  אלו  ענינים  ובכל 
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זאת  יעשו  ממילא, אותם שמאיזו סיבה שתהיה לא 
באונס או שלא באונס וכו', הרי מלכתחילה לא שייך 
לומר שזהו ענין של פורש ]מדרכי ציבור[ כו' חס-
בתורת  הדברים  נאמרו  מלכתחילה  כי   =[ ושלום 
הצעה בלבד. המו"ל[ אך מעצמו מובן שכל העושה 

וכל המרבה בכל עניינים אלו הרי זה משובח.
וראו זה פלא: אחרי ה'יחידות' של ה'פני מנחם' בשנת 
הירושלמי  סיום  אודות  בהרחבה  דובר  בה  תשד"מ 
בשלימות )הרבי הציע ללמוד גם את המסכתות שאין 
לדפוס,  השיחה  את  הרושמים  הכינו  גמרא(  עליהן 
וכשזו הוכנסה לרבי הגיה בה תיקונים רבים, אך מעל 

לכל כתב בראש העמוד:
והפכה  ושונה   – הצעה  בתור  לדבר  נזהרתי 

לפקודה וכו' וכו'!!

עבודה לא בהתנדבות
כמה פעמים הביע הרבי דעתו שמן הראוי שמנהלי 
מוסדות וכיוצא בזה לא יעבדו בהתנדבות אלא בשכר 
בענין  קסלמן  הרש"ח  למשפיע  בשעתו  כתב  )כך 
שמעון  הר"ר  להרה"ח  ב'יחידות'  כך  וכו';  "מעמד" 
משה דיסקין הי"ו מבני ברק ב'יחידות' דשנת תשל"ו( 
וציין שה'סדר' הוא לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות 
שלא לשמה – ורק אחר-כך – לשמה )ראה התקשרות 

גליון תעז ע' 10 על דבר ה'חדר' בבני-ברק(.
ומעין זה סיפר )בי"ג תשרי תשל"ט( בקשר למעשה 
הוצאות  בעניין  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  של  רב 

קטנות כו'.
ויש לציין לדברי הרשב"א בשו"ת חלק א סימן תנ: 
 – ובתיקוניו  בתפלתו  יותר  נזהר  צבור  השליח  "גם 

למען ]=בגלל[ ששכור הוא".

השמירה שבמזוזה
בשיחה שהופיעה לקראת שבת-קודש פרשת עקב 
תשל"ו )נדפסה ב'לקוטי שיחות' כרך יט שיחה ה' עמ' 
171 ואילך(, הרחיב הרבי בגדר מצות מזוזה. והנקודה 
המרכזית: כשמקיימים את המצווה לשם שמירה הרי 
קביעתה  אופני  וכן  וממטרותיה,  המצווה  מעניני  זה 

בפתח הם בהתאם לכוונת השמירה.
הרבי משתמש כיסוד בלשון התוספות )מנחות מד, 
לשון  ציטוט  אחרי  עביד",  "לשימור  טלית(  ד"ה  א 
דתינטרי'"  היכי  "כי  ב(  עמוד  ריש  לג,  )שם  הגמרא 
הקמח'  ב'כד  בחיי  רבינו  לשון  את  לצטט  ומוסיף 
מזוזה...  מצות  תורה  לנו  קבעה  "לכך  מזוזה:  )ערך( 
בנו  חלה  שהשמירה  הזה...  העיקר  אל  שנתכוין  כדי 

ושופעת עלינו וכו'" עיין שם בארוכה )הערה 12(.
כאן מוסיף הרבי חידוש גדול )בסעיף וא"ו(:

מסיפור הירושלמי )פאה פרק א'( שרבינו הקדוש 
על-כך  ואמר   – נכרי  מלך   – לארטבון  מזוזה  שיגר 
שלמרות  מוכח  עליך",  שומרת  והיא  ישן  "שאתה 
כך  כדי  ]עד  מזוזה  מצות  קיום  בגדר  הנכרי  שאין 
שולחן   – ממזוזה  פטור  נכרי  של  בשותפות  שבית 
ערוך יו"ד ריש סימן רפו[ הרי )גם( במקרה זה קיים 

הגדר דשמירה שבמזוזה.
בשאילתות  המופיע  הסיפור  המשך  לפי  ובפרט 
דרב אחאי גאון סימן קמה: "מיד נכנס שד בבתו של 
ארטבון ולא היה לו אלא בת אחת, ובאו כל הרופאים 
ולא הועילו לה, כיון שנטל ארטבון את המזוזה ושם 

לה על הפתח מיד ברחה אותה שידה...".
כלומר, המזוזה היא בעצם חפצא של "שמירה": גם 
במקרים שאין מקיימים מצות מזוזה, די בכך שנכתבה 
לשם )קדושת( מזוזה וכו', או אפילו כמו במקרה של 

ארטבון. עד כאן תוכן הדברים.

ה'פני מנחם' בתפילת מנחה עם הרבי בזאל הקטן, לאחר ה'פני מנחם' ביחידות אצל הרבי
היחידות בתאריך י''ג אדר א' תשד''מ
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זה  במדור  שונות  ברשימות  בכך  עסקנו  ]וכבר 
עמ'  א'מז   ;9 עמ'  א'כח  גליון  לדוגמא:  ראה   – בעבר 

10; א'קלו עמודים 8-9; א'קעז עמ' 11 ועוד[.

מיהו ארטבון?
בהערה בשיחה הובא מה'פני משה' שאותו ארטבון 
נכרי  שהיה  מכריע  הרבי  אך  חשוב",  "יהודי  היה 
בזה  החידוש  להוסיף  ויש  השיחה.  בפנים  כמפורש 
)נוסף על המובא בשדי חמד דברי חכמים סימן קלה 

- שצוין שם(:
משמע  פל"ה(  רבה  )בראשית  המדרש  מפשטות 
שאכן ארטבון היה יהודי, וזאת ממה שמסיים "והיא 
)בעולם  אותך  תנחה  בהתהלכך  שנאמר  לך,  מנטרא 

הזה(... והקיצות היא תשיחך )לעתיד לבוא(".
בשיחה:  שמובא  כמו  מפורש  שם  יוסף  בעץ  אבל 

"ארטבון מלך פרס היה".
את  "ואכחיד  יא:  זכרי'  שמעוני  בילקוט  איתא  וכן 
ואנטונינוס  רבנו  זה   – אחד  בירח  הרועים  שלשת 

וארטבון מלך פרס שמתו בירח אחד".
]ובדוחק היה אפשר ליישב על פי מה שכתב ביד 

המלך לרמב"ם )דלקמן([.
על   – ביהודה  הנודע  בעל  של  לנכדו  המלך'  ב'יד 
יא(  הלכה  פ"ה  וס"ת  מזוזה  תפילין  )הל'  הרמב"ם 
א(:  )יא,  יומא  זה עם המסופר בגמרא  סיפור  מקשר 
בשוק  מזוזות  בודק  שהיה  אחד  בארטבין  "מעשה 
העליון של צפורי ומצאו קסדור אחד ונטל ממנו אלף 

זוז".
קלונימוס  בר  אונקלוס  אותו  שזהו  לבאר  ורוצה 
שהתגייר אחרי שנחשף לסגולת המזוזה )עבודה זרה 
יא, א(: "ועל-ידי-זה ששלח לו רבי מזוזה והודיע לו 
עוצם יקר ערכה איגייר על ידי כך... נעשה הוא עצמו 
בודק מזוזות... ולפי שהיה רבי בטוח בתום לבבו של 
קודם  גם  בידו  מזוזות  למסור  בו  האמין  זה  ארטבן 
שנתגייר" ]גם השדי חמד כותב: "ולעניות-דעתי מזה 
למד ארטבן להיות בודק מזוזות... ואולי הוא ארטבן 

ההוא"[.
אז  כבר  הבין  שרבי  להסביר  אפשר  זה  ולפי 
שלארטבון יהיה עולם הבא – אם בתור חסיד אומות 

העולם או בתור יהודי )מכיוון שהסיק שיתגייר(.
ומצינו עוד כמה פרטים חשובים בזה:

הלא  מזוזה,  לנכרי  הובאה  כיצד  התמיהה  אודות 
ב'עמודי  הביא  עכו"ם,  ביד  מזוזה  להניח  אסור 

באר  מ'שו"ת  הרבי(  בשיחת  לו  )שצויין  ירושלים' 
שבע' )סימן לה( שרבי היה סבור להחשיבו לישראל 
]וראה  השם,  ביחוד  שמאמינים  משום  )א(  בעיניו: 
'לקוטי שיחות' כרך כו עמ' 141 בעניין השפעת יהודי 
על אומות העולם ובהערות שם, המו"ל[ ולכן שלח לו 

מזוזה. )ב( עוד – דרבי ידע שלא פלח לעכו"ם.
רבי  של  רב  מעשה  לאור  הסיק  שם  שבע'  ב'באר 
שמותר ליתן מזוזה לנכרי אפילו במקום שאין חשש 

איבה.
וזה מתאים ליסודו של הרבי בשיחה.

בלשון  דייק  )להנצי"ב(  שאלה'  ב'העמק  אמנם, 
חד  ]רבי[  לו  "כתב  היא  שהגרסא  שם  השאילתות 
]השאילתות[  רבינו  כתב  דבדיוק  "ונראה   – מזוזה" 
שכתב בשבילו מזוזה, דמזוזה שנכתבה סתם על דעת 
לקבענה  אסור   – כמצוותה  ישראל  בפתח  לקבענה 
בדלת כותי שהורדת המצוה היא ובזיון כבוד המזוזה, 

ועל מנת כן אקדשה ותו לא הוי בזיון".
לא  מלכתחילה  שנכתבה  מזוזה  זו  הייתה  כלומר: 

כמזוזת ישראל אלא עבור גוי )כקמיע?(.
והבראשית-רבה  הירושלמי  מלשון  א(  אבל: 

)לכאורה( לא משמע כן.
מזוזה  שליחת  של  מצב  שולל  ב'אגרות-משה'  ב( 
הא  "הנכרי  דעת  גניבת  שזוהי  כיוון  לגוי,  פסולה 
מבקש ממנו מזוזה לקבוע בפתח כמו שעושין ישראל 
ורבנו  כשרה.  במזוזה  רק  שהוא  שומרם  והקב"ה 
הקדוש ששלח לארטבן מזוזה... ברור שהיתה כשרה".

]וראה תשובת הרב שלמה כהן מו"צ דווילנא )נזכר 
בלקו"ש חי"ט שם( לבעל מחבר ספר שדי חמד בסוף 
כתבי  קדושת  עליה  "יש  קלה:  סימן  חכמים  דברי 

הקדש"[
ומדברי הרבי ברור שמדובר במזוזה כשרה לגמרי 

)ומזוזת ישראל(!

בקשת ההגמון, הסירוב וחילוקו של 
הרמ"א

הלכות   – אשכנז  מנהגי  אבי   – מהרי"ל'  ב'מנהגי 
מזוזה אות ד מובא מעשה רב שפס"ד להיפך: 

רשאי  אם  מאתו  שאל  סג"ל...  מהר"י  לי  "אמר 
למסור  בקשו  מעירו  ההגמון  כי  לגוי,  מזוזה  למסור 
לו אחת ורוצה לקבוע אותה על מזוזת המבצר שלו, 
ואמר להטיב לו ולגמול לו חסד על זה כל ימיו, והיה 
מתיירא שאם מחזיר פניו ריקם יארע לו תקלה ח"ו. 

11



והשיב לו בתשובה מכמה ראיות שאסור למסור להם".
של  פסקו  הביא  ב(  רצא,  יו"ד  )שו"ע  הרמ"א 
מזוזה,  לו  שיתנו  שביקש  כוכבים  "עובד  המהרי"ל: 
השיב  )כך  לו  ליתנו  אסור  בפתחו,  לקובעה  ורוצה 

מהרי"ל(".
אך הרמ"א – מוסיף על כך: "ונראה לי דמכל מקום 
במקום דאיכא למיחש משום איבה, ושירע משום זה 

לישראל, שרי )כן נראה לי(".
מקרה  באותו  גם  אסר  שהמהרי"ל  למרות  כלומר 
שההגמון הודיע מראש "ואם ימאנו ]= לתת לו מזוזה[, 
חס-ושלום תיפוק ממנו חורבה ]=תצא ממנו קלקלה 
"ונדר  יתנו לו מזוזה  כן  שיזיק ליהודים[" ]בעוד אם 
להיטיב בעבור זה לכל היהודים כל ימיו"[ – הנה הביע 
הרמ"א דעתו להיפך: "ונראה לי דאם יש לחוש לאיבה 
משום  דברים  כמה  התירו  ודאי  דהרי  שרי,  מנכרי, 
איבה" – לשון ה'דרכי משה' )רמ"א( בטור יו"ד רצא, 

ס"ק ב'.
קפד  סימן  א  חלק  יורה-דעה  ]ב'אגרות-משה' 
הרמ"א  של  בהיתרו  התנאים  שני  את  לבאר  האריך 

בשו"ע )דלעיל([
והרבו באחרונים לתמוה על המהרי"ל – מאי שנא 
לארטבון  מזוזה  שנתן  הקדוש  רבינו  של  ממעשהו 

)"ונעלם ממנו תלמוד ירושלמי ערוך"(. 
ואין לחלק בין העובדה שרבי היה בטוח שארטבון 
ששאל  הגמון  אותו  "גם  שהרי  במזוזה,  כבוד  ינהג 
אותה  ביקש  שהרי  ממנו  כוחו  יפה  מיהודי,  אותה 
לשמירת המבצר, ונדר לעשות לו חסד וטובה בשבילו 
ותפארת  כבוד  בה  שינהג  היה  מובטח  יותר  בוודאי 
חלק  יעב"ץ  שאילת  )שו"ת  האוצר..."  בית  למשמרת 

ב סימן קכא(.
והנה ישנם פוסקים )כנסת הגדולה, ראשון לציון – 
שאסור  כמהרי"ל  שפסקו  הקדוש(  החיים  אור  לבעל 
משום  לאיבה,  שיש חשש  במקום  אפילו  לנכרי  לתת 
]באגרות- שמים  כבוד  לזלזול  לחשוש  מקום  שיש 
משה ח"א יו"ד קפד: אסור משום חשש רחוק דשמא 

זה  בשביל  לאסור  שאין  אותה  יבזו  ויורשיו  ימות 
מדאורייתא.. שביודע שהנכרי לא יבזה מותר מדינא 
ליתן לו אף שיש לחוש לשמא ימות ויבזו היורשין, ורק 

שמהרי"ל אסר לחומרא בעלמא[.
ויש שביארו המהרי"ל:

לארטבון  תשמור  שהמזוזה  בטוח  היה  רבי  )א( 
הגמון  אותו  זכה  לא  דשמא  חושש  היה  ומהרי"ל 
שהמזוזה תשמרנו להמבצר שלו – אגרות-משה יו"ד 

ח"ב סימן קמא ענף ג.
)ב( אולי חשב ההגמון שהמזוזה תשמור גם מגנבים 
שזה לא מצינו שהמזוזה משמרת וכשיזדמן לו הפסד 
מגנבים וכדומה יכעס וישליך המזוזה לאשפה בביזיון 

שלכן אסר. – אגרות משה שם.
ואין  הבית  יושבי  על  מגינה  שהמזוזה  מפני  )ג( 
מוכרין לעכו"ם דבר שיגן עליהם )ראה עבודה זרה טו, 
ב(. – אמרי שמאי ח"ב סימן יו"ד )עמ' רמה(. – אלא 
שלפי זה צריך עיון קצת מאי שנא מרבי, ואולי כנ"ל 

שרבי הכיר בו שגוי זה הוא מחסידי אומות העולם.
סכנה  ישנה  מזוזה  שם  תיקבע  שאם  מפני  )ד( 
ליהודים שיכנסו שם בטעות – ראה בבא מציעא קב, 
א: "המשכיר בית לחבירו, על השוכר לעשות לו מזוזה. 
כשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויוצא, ומנכרי – נוטלה 
ויוצא". ובשיטה מקובצת שם: "שמא האורח שיראה 
שם מזוזה – יכנס שם, שיהיה סבור שישראל דר שם – 
ויהרגנו, או יעלילו עליו עלילות". – אמרי שמאי שם.

)ה( המהרי"ל חשש שמא בכל זאת ייפגע המבצר, 
ואז יקרא השר תגר על ה' ויתנקם ביהודים כדאמרינן 
בעכו"ם".  כאן  בישראל  "כאן  ע"א:  ד'  השנה  בראש 
ומפרש רש"י: "בישראל שלבו לשמים ואם מריעין לו 
בחייו, אינו קורא לו תגר, אלא תולה היסורין בעוונו, 
אבל העכו"ם, אם אין מטיבין לו כגמולו, קורא תגר". 

– אמרי שמאי שם.
מעין   – פיינשטיין  הגר"מ  כותב  דבריו  בתוך  אגב: 
יסודו של הרבי: "על-כל-פנים חזינן שמזוזה הוא דבר 

המשמר גם שלא במקום מצותה לא פחות מקמיע"!
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פרשת ויקהל
ויקהל משה את כל עדת בני-ישראל ויאמר 
אליהם, אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות 

אותם )לה, א(
ויקהל משה – למחרת יום-הכיפורים כשירד מן ההר 

)רש"י(
הוא  אחדות  להעדר  העיקריים  הגורמים  אחד 
הממון, שרוב הסכסוכים בין אדם לחברו באים בעטיו. 
בני-ישראל  בהתאחדות  הייתה  יתרה  נמצא, שמעלה 

על-ידי נדבת ממונם למלאכת המשכן.
העובדה  את  מדגיש  שרש"י  )הפנימית(  הסיבה  זו 
מלאכת  על  הציווי  את  לשמוע  ישראל  כל  שאסיפת 

המשכן היתה "למחרת יום-הכיפורים":
על היום הקדוש הזה נאמר )בנוסח התפילה( שהוא 
יום עזיבת קנאה ותחרות"  "יום שימת אהבה ורעות, 
ה'יחידה'  גילוי  יום  זה   – החסידות  תורת  )ובסגנון 
שבנפש, היא נקודת היהדות שבה כל ישראל שווים(. 
למחרת  גם  נמשכת  זו  שאחדות  אפוא,  הוא  החידוש 
מהר- משה  ירידת  לאחר  גם  כלומר,  יום-הכיפורים, 
העולם,  לענייני  בחזרה  ישראל  'ירידת'  ולאחר  סיני 
מוסיפה האחדות לשרור ביניהם עד כדי כך שהדבר 

אף ניכר בממונם.

)משיחת שבת-קודש פרשת ויקהל תשמ"ט. התוועדויות תשמ"ט 
כרך ב, עמ' 380(

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי 
יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה' )לה,ב(

מלאכה".  "ַּתֲעשה  ולא  דייקא,  מלאכה"  "ֵּתָעשה 
להיעשות  גם-כן  צריכה  החול,  ימי  בששת  המלאכה 
כבדרך-אגב  אלא  יתרה,  התעסקות  מתוך  שלא 
 – קודש"  לכם  יהיה  השביעי  "וביום   – ואז  וכמאליה. 

השבת תהיה קדושה לענייני הרוח בלבד.
ימות השבוע בעיסוקיו  שכן אם האדם שקוע בכל 
וברצונו  השבת  יום  כשמגיע  הרי  מאוד,  בהם  וטרוד 
לנתק את עצמו מהם ליום זה ולעסוק בתורה ובתפילה 

– נטפלות אליו וטורדות אותו מחשבות-זרות שונות, 
מחשבות שבהן היה שקוע במשך כל השבוע, ומונעות 

ממנו להתפנות לקדושת השבת.
של  בדרך  היא  החול  בימות  כשהנהגתו  אך 
בבוא  אזי  כבדרך-אגב,  נעשית  "תיעשה", שהמלאכה 
-השבת, יכול הוא להתמסר לעניינים הרוחניים בלא 

מחשבות-זרות.

)לקוטי-שיחות, כרך א, עמ' 187-188(

וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן... 
הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת 

הביאו... וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים... 
הביאו )לה, כג-ד(

דבר  היה  המשכן  למלאכת  בני-ישראל  בנדבת 
והיפוכו: מצד אחד – כל איש ואשה הביאו כפי נדבת 
ליבם וכפי מה שהיה בידם, ומצד שני – כל בני-ישראל 

ללא יוצא מהכלל השתתפו בנדבה זו.
משמעות הדברים בפנימיותם:

יש פרטים שבהם כל ישראל שווים, כדוגמת המצוות 
המעשיות. לעומת זאת, יש עניינים, דוגמת אהבת ה' 

ויראת ה', שבהם יש חילוקי דרגות.
ביטוי  לידי  תבוא  שהאחדות  היא,  הכוונה  תכלית 
גם באותם דברים שבהם יש הבדלים בין איש לרעהו, 
כולם  ההבדלים,  למרות  כי  ניכר  שיהיה  דהיינו, 

מאוחדים ושווים לפני הקב"ה.
רעיון זה בא לידי ביטוי הן בנדבת המשכן, כאמור, 
והן בעשיית המשכן בפועל, כפירוש רש"י על הכתוב 
בן  ואהליאב  הוא  בליבו,  נתן  "ולהורות  בפרשה, 
אחיסמך למטה דן": "ואהליאב משבט דן מן הירודין 
לבצלאל  המקום  והשווהו  השפחות  מבני  שבשבטים 
מה  לקיים  השבטים,  מגדולי  והוא  המשכן  למלאכת 

שנאמר ולא ניכר שוע לפני דל".

)לקוטי-שיחות, כרך לא, עמוד 217(

ממעייני החסידות
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת פרשת ויקהל – שקלים

כ"ה באדר-א', מברכים החודש
השכם בבוקר1 – אמירת תהילים בציבור2. אחר-כך 
בציבור במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה  לומדים 

מובן לכולם, ואחר-כך התפילה3.
לאיזה  שייך  אינו  האמור,  תהילים  אמירת  "דבר 
בכל  להשתדל  עלינו  אהבת-ישראל...  ומצד  נוסח... 
מיני השתדלות, אשר יוקבע בכל הבתי-כנסיות באיזה 

נוסח שיהיה"4.
רצוי לגלול את ספר-התורה השני לפרשת שקלים 

לפני תפילת שחרית, כדי למנוע 'טירחא דציבורא'5.
ספרי-תורה.  שני  ומוציאים  הארון,  את  פותחים 
לאחר שמגיעים לבימה, ניתן למסור גם לקטן להחזיק 

ספר6.
לשבעה  קוראים  הראשון  בספר  התורה7:  קריאת 
עולים בפרשת השבוע – ויקהל, לאחר-מכן מניחים את 

1. בשיחת ש"פ קורח, מברכים-החודש תמוז ה'תשמ"א סי"א )שיחות-קדש 
אודות  שונים  לאנשים  שיש  'טענות'  הרבי  מזכיר   ,)760 עמ'  ח"ג  תשמ"א 
תקנות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בקשר לשבת מברכים: "לשם מה עליו למעט 
שלו(  תהילים  אמירת  זמן  )-משך  וחצי  שעה  או  שעה  ולהתעורר  משינתו, 

מוקדם יותר ]מבכל שבת[?".
2. הפסוקים הנדפסים לאומרם לפני ואחרי התהילים, אין מנהגנו לאומרם, 
ובפרט לפני התהילים שלאחרי התפילה )ראה מענה הרבי בנדון ומשמעותו, 
'התקשרות' גיליון תפד עמ' 17(. לגבי ה'יהי רצון', הרבי לא נהג לאומרו אחר 
כל  "את  שיאמר  לחולה,  שהציע  )כמו  בסופו  פ"א  אומרו  היה  אך  ספר,  כל 
התהילים... בלי הפסק, היינו גם בלא אמירת 'יהי רצון' כ"א אחרי כל הספרים" 

– אג"ק ח"ה עמ' קפא(, כמובן בשינויים המתחייבים.
3. ספר-המנהגים עמ' 30.

ביתר  נתבאר, שהשמחה באדר-שני היא   349 בלקוטי-שיחות כרך ט"ז עמ' 
שאת ויתר עוז לגבי אדר-ראשון. ולא זו בלבד, אלא שנקט כ"ק אדמו"ר כמה 
פעמים )ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 292, 306, 403( את הלשון "משנכנס 
אדר..." לעניין אדר-שני, ומשמע שזו שמחה חדשה לגמרי, כאילו לא היתה 
שמחה באדר-ראשון כלל. וראה 'שערי-המועדים – אדר' סי' כח, ואג"ק כרך 

ה' עמ' רנה, וש"נ.
4. כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע - אג"ק ח"ב עמ' תקכד. קובץ מכתבים שבסו"ס 
תהלים 'אהל יוסף יצחק' עמ' 192. וכן באג"ק של הרבי כרך ה עמ' לג. ובשיחת 
ש"פ פקודי תשכ"ז )תורת-מנחם חלק מט סוף עמ' 157(: "כשיבוא משיח, לא 
יידע שום 'קונצים' אלא ידרוש "אלה פקודי המשכן"... - כתוב )וא"ו בחולם( 
בפתק: על כמה יהודים פעלת שיגיעו לומר את כל התהלים בשבת מברכים?".

5. לוח דבר-בעתו.
6. משתפים בזה צעירים מתאימים באופן מכובד כדי לקרבם לתורה, ראה 

שערי אפרים שער י ס"ו ובפתחי שערים שם.
7. ע"פ לוח כולל-חב"ד.

הספר השני על הבימה )ונשאר על הבימה עד הקריאה 
בו(8 ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. בספר השני 
פרשת  מתחילת   – 'שקלים'  פרשת  למפטיר  קוראים 
כי-תישא עד 'לכפר על נפשותיכם' )שמות ל,יא-טז(. 

הגבהה וגלילה.
אם יש רק ספר-תורה אחד, אזי לאחר חצי הקדיש 
אין מגביהים אלא גוללים לפרשת שקלים. ומגביהים 
לאחר  דהיינו  הקריאות,  כל  גמר  לאחר  רק  וגוללים 

מפטיר.
הפטרה: "ויכרות יהוידע... לכוהנים יהיו" )מלכים-ב 

יא,יז-יב,יז(.
אם קרא את הפטרת השבוע או כל הפטרה אחרת, 
קורא אחריה הפטרת פרשת שקלים 'ויכרות יהוידע', 

ואם נזכר אחר הברכות – קורא אותה בלא ברכה9.
המולד: יום רביעי בלילה, אור ליום חמישי, שעה 3, 

51 דקות, ו-17 חלקים.
אדר  )ולא:  ֲאָדר-שני  חודש  ראש  החודש:  מברכים 

ב'( ביום החמישי וביום השישי.
אין אומרים 'אב הרחמים'.

ההתוועדות בבית הכנסת10.

יום רביעי
כ"ט באדר-א'

ערב ראש-חודש אדר ב' – "יום כיפור קטן"11.
העולם  שעליהם  הקווין  בג'  להוסיף  יש  זה  ביום 
קרבנות(  שבמקום  )תפילה  עבודה  תורה,  עומד: 

וגמילות-חסדים12.
במנחה אין אומרים תחנון.

שי'  מאיר  הרב  בשם  י"א  סי"ב.  י  שער  שערי-אפרים  קמז.  סו"ס  רמ"א   .8
הארליג, שהרבי הקפיד להניח את הס"ת השני מימין הראשון דווקא )ודלא 
כמ"ש בס' פסקי תשובות סי' קמז ס"ק י, משו"ת משנה הלכות חי"ג סי' כב, 
להניחו משמאל הראשון כדי שיהא קרוב יותר לבעל קורא, שלא יהיה אח"כ 

כמעביר על המצוות(.
9. לוח כולל-חב"ד, ש"פ נח.

10. היום יום, ל' ניסן.
11. נסמן בלקוטי-שיחות כרך לב עמ' 251.

12. שיחות-קודש ה'תשל"ו עמ' 663, עמ' 667 ובכ"מ. וראה גם לקוטי-שיחות 
כרך טו עמ' 549.

לוח השבוע
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יום חמישי
ל' באדר-א', א' דראש-חודש 

אדר-ב'
בכל יום שיש בו מוסף, אין האֵבל יורד לפני התיבה, 

גם לא בתפילות ערבית ומנחה13.
שחרית: "יעלה ויבוא". חצי הלל14. "ואברהם זקן... 
שיר-של-יום,  קדיש-תתקבל.  פעמים.  ג'  זבדיה..." 

הושיענו, ברכי נפשי, קדיש יתום.
אמירת ההלל כסדר התפילה חשובה יותר מאמירתו 

בציבור15.
קריאת התורה. אשרי, ובא לציון )הש"ץ לא יסיים 
חליצת  ספר-תורה.  הכנסת  יהללו.  רם16(,  בקול 
קריאת-שמע,  דרבנו-תם17,  תפילין  הנחת  התפלין. 
פרשיות: 'קדש' 'והיה כי יביאך', שש זכירות18 וחליצת 
חצי  הקדיש(,  לומר  כדי  )כלשהו,  מזמור  התפילין. 

13. ספר-המנהגים עמ' 36.
14. ההוראה בסידור אדמוה"ז היא: "ובימים שאין גומרים את ההלל, יש לנהוג 
שהש"ץ לבדו יברך בתחילה ובסוף, והקהל יענו אמן ויצאו בברכתו". הנוהגים 
כך, צריכים לוודא מראש שהש"ץ יאמר בקול את כל ברכת "יהללוך" ולא רק 
לד,א.  הרי"ף  בדפי  פ"ז,  ]ברכות  הרי"ף  )ע"פ  "ברוך... בתשבחות"  סיומה  את 
וראה בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' כ[ שאין יוצאים י"ח בשמיעת חצי ברכה 
ז"ל, אב"ד מוסקבה,  ז"ל בשם הגאון רבי יעקב קלעמעס  גולדברג  - הגרז"נ 
עבדנו שם שכם אחד  רבות  "שנים  עליו  כתב  נ"ע  שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
האג"ק  במפתחות  בערכו  גם  ראה  רלד,  עמ'  ח"ט  אג"ק   – הכלל"  בעבודת 

ובמפתחות ס' 'תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית'(.
את  סל"ז(   322 עמ'  ח"ד  תשמ"א  )שיחות-קודש  הרבי  שהזכיר  מאז  אולם 
כן,  הנוהגים  רבו  ברכה בחשאי",  די  אויך  אריין  מ'כאפט  אז  "מנהג חסידים, 
לברך לפני הש"ץ, או לברך ולסיים עמו, ולא לענות אמן על ברכתו – ראה 
 19 ו-תמט עמ'   ,17 17, תמז עמ'  גיליונות: שלח עמ'  ב'התקשרות'  בארוכה 

הע' 47.
15. בשנים הראשונות סיפר הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר בשם הרבי בשם אדמו"ר 
מהוריי"צ בשם אדמו"ר מהורש"ב, שאין לומר הלל שלא כסדר התפילה, כי 
אח"כ כשיתפלל שמו"ע ללא הלל, יהא זה כמו "אן אלטן געבאקענעם בולקע" 
והמובא  לח,  ס"ק  תכב  סי'  כף-החיים  וראה  מזמן[.  שנאפתה  ישנה  ]חלה 

ב'התקשרות' גיליון תלב בלוח השבוע הערה 1.
16. כי אז יצטרך לומר מייד את הקדיש, ולא כנהוג להסמיכו )גם( לתפילת 

מוסף )וכפי שהורה פעם הרבי, וראה נימוקי או"ח סי' נה(.
17. יש לדון אם הנחת תפילין דר"ת 'כסדר' קודם מוסף, כנדרש ע"פ הסוד 
)ע' כף-החיים סי' כה ס"ק צד ואילך(, דוחה תפילה בציבור למי שאינו מספיק 
'לקט  ובס'  כ(  ס"ק  )שם  ושלום'  חיים  'אות  שבס'  אף  התפילה,  לפני  זאת 

הקמח' החדש )שם ס"ק קז( שללו הנהגה זו.
באם לא הניחו תפילין דר"ת קודם מוסף – מפני שכחה או סיבה אחרת – 
יניחם אחר מוסף )משמרת-שלום סי' ל ס"ק ג, הובא בהוספות לשו"ע אדה"ז 

ח"ג-ד עמ' 1310 הערה 7(.
18. בהיום-יום )י"ט מנ"א( ובספר-המנהגים )עמ' 5( נזכרו "הזכירות שנדפסו 
בסידור" בין הדברים הנאמרים בתפילין דר"ת, כשמניחין ארבע זוגות תפילין; 
ובהערות וציונים ל'סידור עם דא"ח' )שהרבי עבר עליהן והסכים לפרסומן( 
עמ' 718, נדפסה ההוראה גם כשמניחים רק שני זוגות תפילין. ולא מסתבר 
לתוכן  בהן  שהכוונה  ]ובפרט  'תורה'  ולא  'מצווה'  בגדר  שהן  שה'זכירות' 
הפסוקים ולא ללשונם, אג"ק כרך יב ס"ע ג[ ייכללו בהוראה )היום-יום א טבת, 
ספר-המנהגים עמ' 36( "השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה" וייאמרו 

ללא תפילין כבשבת ויו"ט.

קדיש, מוסף19.
ענייני ראש-חודש:

אחד  פסוק  ראש-חודש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג   *
פירושים,  עוד  עם  להוסיף  ואפשר  רש"י,  פירוש  עם 
מפרק התהלים המתאים למספר שנות חייו )לדוגמה, 
אם הוא בן י"ג אומר פרק י"ד(, ואם הפרק מכיל פחות 
וכן בשנת העיבור, חוזרים ללמוד את  מי"ב פסוקים, 
הפרק שוב עד שיעלה כמספר חודשי השנה; ואם הפרק 
מרובה בפסוקים, לומדים שניים או יותר פסוקים בכל 
ראש-חודש20 )אצל חסידים מקובל ללמוד גם בפרקו 

של הרבי(.
חודש  )מדי  ראש-חודש  שבכל  ביותר,  נכון  דבר   *
בחדשו( יתאספו יהודים יחד בכל מקום ומקום, בכל 
ובית-הכנסת, לעשות התוועדות, לדבר דברי  קהילה 
איש  לברך  ולברכה',  'לחיים  'לחיים',  לאמור  תורה, 
את רעהו בכל הברכות הטובות, ולקבל יחד החלטות 
טובות בענייני תורה ומצוות, ומתוך שמחה וטוב לבב, 
לב  "וטוב  הרמ"א  וכפסק-דין  שמחה,  של  התוועדות 

משתה תמיד".
והשיעורי-תורה  ההתוועדות  את  לקשר  "וכדאי 
שיש  הצדקה,  נתינת  עם  גם  החול(  )בימי  ברבים 
את  שמקרבת  צדקה  שגדולה  מיוחדת  סגולה  לה 

הגאולה"21.
מסוימות  מלאכות  לעשות  שלא  הנשים  מנהג   *

בראש-חודש22.
ציפורניים  ליטול  שלא  החסיד,  יהודה  ר'  צוואת   *

לקפל התפילין  כתב שאין  ב(  ס"ק  סוף  זהב  לד, משבצות  )סי'  בפרמ"ג   .19
בשו"ע  ראה   – אז  לש"ץ  מאזינים  אין  )כיוון שלמעשה  הש"ץ  חזרת  בשעת 
אדמוה"ז סי' קכד ס"ו וס"י(. וא"כ – כש"כ בשעת קדיש )שאז אסור מדינא 
נו  סי'  )ראה שו"ע אדמוה"ז  וקדושה  סו"ס סח(  פר"ח  בד"ת,  להרהר  אפילו 

ס"ז(.
)סי' כה  כ' במשנה ברורה  והחל להתפלל בהן מוסף,  שכח לחלוץ התפילין 
מנהג.  אלא  אינה  שהחליצה  כיוון  תפילתו,  באמצע  יחלצן  שלא  סא(  ס"ק 

ובכף-החיים )שם ס"ק צח( מזכיר רק שיצא בדיעבד.
'כתר' מהש"ץ ועודנו בתפילת שחרית – יכסה התפילין-של- שמע קדושת 

ובלקט-הקמח  קלו,  ס"ק  סוף  כה  סי'  המחנות'  לכל  )'מאסף  ויענה  ראש 
החדש שם ס"ק קה, ואין נוהגין כפר"ח סי' תכג שכתב לחלצן או להזיז תש"ר 

ממקומן ולחצוץ בין ידו לתש"י(.
20. ספר-המנהגים עמ' 36.

21. משיחת ש"פ קורח, אדר"ח תמוז תש"נ סי"ג – סה"ש תש"נ ח"ב עמ' 539, 
ובלה"ק תורת-מנחם תש"נ ח"ג עמ' 383.

22. שו"ע ורמ"א סי' תיז ס"א, שהפרטים תלויים במנהג המקום. יש מקומות 
זו,  מלאכה  מודגשת   948 עמ'  ח"ב  תשד"מ  ]בתורת-מנחם  תפירה  שאסרו 
וצויין לתשב"ץ ח"ג סי' רמד[, סריגה, כיבוס )ידני(, וגיהוץ שלא לצורך היום 
)ראה שם: שערי-תשובה ס"ק ג. כף-החיים ס"ק ל,לב. אשל-אברהם להרה"צ 
העוסקות  נשים  ש"אצלנו"  כתב  ס"י  שם  ובערוך-השולחן  מבוטשאטש(. 
באומנות – עושות מלאכה, שלא קיבלו עליהן להפסיד פרנסתן )ואצ"ל ביחס 
למלאכות הקשורות בחינוך, ראה ס' חול-המועד כהלכתו, פרק ו, סעיף עה(.
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לימוד 'חסידישע פרשה' 
בכל שבת

כ"ק אדמו"ר מציע שבכל שבת 
מאמרי  את  ויסיימו  ילמדו 
פרשת  על  תורה"  "לקוטי 

השבוע.
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס. שיחות 
קודש תשכ"ה ח"א ע' 414 ואילך(

את חוליינו הוא נשא...

מוחי  אירוע  עבר  אדמו"ר  כ"ק 
אדמו"ר  כ"ק  באוהל  היותו  בעת 

מוהריי"צ.
פינה  אדר  לכ"ז  שקדמו  בימים 
תמיד  שהיה  שולחנו,  את  הרבי 
וכו',  וספרים  במכתבים  עמוס 
הספרים  ריק;  נותר  והשולחן 
השולחן  על  שנותרו  היחידים 
"ספר  של  הכרכים  שלושת  היו 
לאור  שיצאו  בעולם,  השלוחים" 

עד אותה שעה. 
)'התקשרות' גיליון סט ע' 20(

ת"ש

תשנ"ב

הרבי הריי"צ עוזב 
את ריגה

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
ביום  ריגה  את  עוזב 
בטיסה  בשבוע  שני 
שטוקהולם  לעיר 
בדרכו  שבשבדיה, 

לארצות הברית.
)ימי חב"ד ע' 140(

ההתוועדות 
האחרונה לעת עתה

האחרונה,  ההתוועדות 
שזכינו  עתה,  לעת 
 - הרבי  מפי  לשמוע 
שבת  ויקהל,  פרשת 
פ'  שני,  אדר  מברכים 
שקלים. )ראה בהרחבה 
מבית  'יומן  במדור 

חיינו' בגיליון זה(
)תורת מנחם – התוועדויות 
תשנ"ב ח"ב ע' 357(

כ"ד 
אד"ר

כ"ה 
אד"ר

כ"ז 
אד"ר

תשכ"ה

תשנ"ב

 המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת', שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

עת לדעת
בראש-חודש23.

ליטול  )ושלא  להסתפר  שלא  נוהגים   *
תספורת- גם  בראש-חודש24.  הציפורניים( 

מצווה לילד בהגיעו לגיל שלוש, תידחה ליום 
אחר25.

בכל  מתגלה  בראש-חודש  משיח:  גילוי   *
אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת 
היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, 
חידוש  פועל  זה  וגילוי  המשיח,  של  נשמתו 
בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים 
בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה 
כפשוטו  ועד  צדקנו  משיח  וביאת  התגלות 

ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד"26.
הכנות למבצע פורים:

כתב  הפורים,  חג  ומבצעי  למצוות  בקשר 
הרבי: "אשר כל זה דורש זמן והכנה ופעולה 
וכן  החודש"27  מראש  מתחיל  על-כל-פנים   –
הכנה  להיות  צריכה   – חשוב  דבר  "כבכל 
מבעוד מועד, על-כל-פנים מראש החודש"28. 

יום שישי
א' באדר-ב', ב' דראש-חודש 

אדר-ב'
מנהגי ראש-חודש, כדאתמול.

בקשר להליכה לבית-עלמין למי שנשלמו 
ראה   – זה  בחודש  אבלות  חודשי  י"ב  לו 

בהערה29.

ריה"ח  צוואת  ד,  ס"ק  בבדי-השולחן  עג  סי'  קצות-השולחן   .23
קיצור  ובס'   ,2 הע'  פי"א  ר"ח-חב"ד  מנהגי  בס'  וראה  מח.  אות 

הלכות משו"ע אדמוה"ז ב'מילואים' לסי' רס-רסב )עמ' נד(.
24. גם זה מצוואת רבי יהודה החסיד )שם(. שו"ע אדה"ז סי' רס 
ס"א. ומה שלא הביאו המ"א ואדה"ז שם את נטילת הציפורניים, 
ביאר במילואים )א( לסי' זה בסו"ס 'קיצור הלכות משו"ע אדה"ז', 

מפני שבעש"ק יש להקל בזה.
בזה,  שדן  שב  עמ'  ח"ב  או"ח  ומנהג'  הלכה  'שערי  ראה   .25
וכן  ראש-חודש".  לאחר  )תיכף(  לעשותה  יש  "ולדעתי  ומסיים: 

במענה שלאח"ז. סיבת הזריזות בזה, ראה שם עמ' שא.
26. ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 123.

27. לקוטי-שיחות כרך יא עמ' 340.
28. ממכתב )כללי-פרטי( אדר"ח אדר תשמ"ב.

29. מי שנפטר אביו או אמו בחודש ניסן אשתקד, ובחודש אדר-
שני ימלאו לו י"ב חודשי אבלות, נהוג לעלות לבית העלמין ביום 
השלמת י"ב חודש )ע"פ שו"ע יו"ד סי' שד"מ ס"כ(, וכן מי שיש לו 
יארצייט באדר סתם, מחמירים רבים, גם בין אנ"ש, לנהוג מנהגי 
יארצייט גם באדר-ב' )אבל בחודש ניסן עצמו, הורה הרבי שאין 
מבקרים בבית העלמין – הוראה לרבנית קרסיק ע"ה מת"א, מפי 

בני-המשפחה(.
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תשנ"ב / יומן מבית חיינו

ההתוועדות האחרונה 
לעת עתה

אורחים רבים ב-770 • שיחה ארוכה ומיוחדת במינה • 'דבר פלא' בהנהגת 
רבותינו נשיאינו • מאורע בלתי רגיל: 'תקציר' השיחה יוצא מחדש – 
מוגה על ידי הרבי • אורחים וקבוצות רבות מגיעים לחלוקת הדולרים 

 שאורכת כ-שש שעות • יומן משנת תשנ"ב כקביעות שנה זו,
מתוך: 'בית חיינו'

יום שישי, כ"ד אדר ראשון
השעה  בסביבות  יצא  לאוהל.  הרבי  נסע  היום  גם 
14:00 וחזר ל-770 קרוב לשעה 17:00. תפילת מנחה 
התקיימה ב'זאל' למעלה, בשעת הדלקת הנרות, כרגיל 

בימי שישי בהם הרבי נוסע לאוהל.
במשך היום התמלא אזור 770 כולו באורחים רבים 
אורחים  קבוצת  הגיעה  זו  לשבת  מקומות.  מכמה 
בפאריס,  ליובאוויטש  ידידי  של  קבוצה  מפיטסבורג, 
קבוצה גדולה של בני נוער ממונטריאול, ועוד. עמם 
הוסיפו  השבת  אורחי  צא"ח.  של  ה'פגישה'  אורחי 
במיוחד  בלט  והדבר  אדר  חודש  שמחת  את  והגבירו 
בתפילות ובהתוועדות השבת. התחלת השמחה הייתה 
כאשר  שבת  קבלת  בתפילת  דודי"  "לכה  שירת  בעת 

בקטע האחרון נמשכה השירה במשך זמן.

יום שבת קודש, כ"ה אדר ראשון - שבת 
שקלים מבה"ח אדר שני

החלה  בבוקר  מברכים  שבת  של  התהלים  אמירת 
בזמן הרגיל ויש לציין שהרבי עמד על רגליו הק' במשך 
כל אמירת התהלים. היו שהבחינו כי הפעם אמר הרבי 

את התהלים במתינות מיוחדת ובאיטיות מה.
הרבי  התנהלה בשמחה.  בבוקר  תפילת שחרית  גם 
והאמונה"  ב"האדרת  ב"שיבנה",  השירה  את  עודד 

וב"ממקומך" ששרו בניגון של "לכתחילה אריבער".
הרבי  כאשר  התפילה:  בעת  הק'  מההנהגות  ]ועוד 
עלה אל הבימה למפטיר, נשק תחילה את ספר התורה 
הראשון תחילה על ידי הטלית. אחר כך ניגש אל הספר 

בעת  כרגיל.  ולקריאת ההפטרה  לתורה  לעלות  השני 
זמן  הכרזת  שבעת  הפעם  חידוש  היה  החודש  ברכת 

המולד פניו הק' היו לעבר בימת הקריאה[.
בשעה 13:45 בערך נכנס הרבי להתוועדות. בדרכו 
למקומו ענה 'לחיים' לאורחים שעמדו בצד הדרך עם 

כוסיות מושטות בידיהם.
השמחה בעת ההתוועדות הייתה בכל פעם ששרו, 
הראשון  בניגון  כבר  השיחות.  בין  והן  בהתחלה  הן 
לפעם  מפעם  הרבי  עודד  גאולה"  די  שוין  "ס'קומט 
האורחים  קבוצות  לכיוון  ובמיוחד  הציבור  את שירת 

שהתרכזו בעיקר בצד שמאלו של הרבי.
היא  במינה.  מיוחדת  הייתה  הראשונה  השיחה 
והייתה מבוארת באר  וחמש דקות  נמשכה כארבעים 
היטב. פתח הענינים היה הסבר במעלת פרשת ויקהל 
כאשר היא בפני עצמה ואינה מחוברת לפרשת פקודי, 
ואז ה"ויקהל" - ההתאחדות - בולט ומודגש עוד יותר. 
האדם  של  הנפש  בכוחות  הן  הנושא  הוסבר  כך  אחר 
יהודי  בין  ישראל  ואחדות  אהבת  בענין  והן  עצמו 
לזולתו, ובהמשך היו דברים נוספים בנושא שהועלה 
של  ה"ויקהל"   – בערב  חמישי  יום  של  הק'  בשיחת 

קיבוץ יהודים מכל הגלויות לארץ ישראל.
כאן עמד הרבי על ה"דבר פלא" שאף אחד מרבותינו 
הק', הבעש"ט, המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי, 
כולל  הרש"ב,  אדמו"ר  מהר"ש,  אדמו"ר  צדק,  הצמח 
לארץ  עלו  לא  חב"ד,  נשיאי  וכל  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
אדמו"ר  של  הנסיעה  וגם  בה,  ביקרו  לא  ואף  ישראל 
מהוריי"צ נ"ע לא הייתה אלא תחליף לביקור באהלי 

 המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת', שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו
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הק' ברוסטוב ובליובאוויטש כפי שהוא עצמו אמר.
בהמשך  בהרחבה  הוסבר  השקל"  "מחצית  עניין  גם 
לענין האחדות, וחלק מהביאור היה גילוי עומק חדש 
של  המציאות  ביטול  )שעניינו  אני"  "מודה  באמירת 
הזמן(  בהבלי  השינה  גם  כולל  משנתו,  כשיעור  'אני' 
ו"הריני מקבל עלי... ואהבת לרעך כמוך" )בהתאחדות 
והתקהלות( לפני התפילה, והסיום היה בברכות שתיכף 
גלויות בתכלית השלימות  וקיבוץ  "ויקבץ"  יהיה  ומיד 

"קהל גדול ישובו הנה" בגאולה השלימה.
עם סיום השיחה שרו "שובה ה' עד מתי". הוא הושר 
הרבי  של  בעידוד  והתחזקה  התגברה  וזו  בשמחה, 
שבתחילה עודד בידו השמאלית לכיוון האורחים, אחר-
כך ביד ימין לעבר כל הקהל, ולפרקים - בשתי ידיו הק' 

כאחת.
הייתה  השניה  הק'  שיחה 
והדרכות  הוראות  רצופה 
כל  של  הרוחנית  בעבודה 
השניה  בשיחה  וכעת  אחד, 
ההוראה  של  הפירוט  היה 
בענין   - בפועל  למעשה 
בדוגמת  בצדקה  התוספת 
שממנה  השקל"  "מחצית 
כך  הקרבנות,  את  הביאו 
תהיה  הצדקה  שנתינת 
יקריב  כי  ״אדם  בבחינת 

מכם״. 
החלטות  לקבל  הצורך  על  התעוררות  דברי  היו  כן 
טובות בצורה חדשה, שגם ההחלטות יהיו חדשות, וגם 
נמשכו  הללו  הדברים  מחודשת.  בחיות  תהיה  קבלתן 
כעשר דקות ואחריהם שרו ניגון שמח של חודש אדר - 
הניגון של ״ויהי בימי אחשוורוש״ ואף כאן - הרבי עודד 

את השירה כמה וכמה פעמים. 
'ויקהל'  מעין  כעת  "יעשו  הרבי:  אמר  אחר-כך 
למעלה  מלמטה  יעלו  משקה  קנקני  שהעמידו  שאלו 
היום  יעשו".  וכן  יראו  ומהם  הדבר  פרטי  את  ויכריזו 
היה מספר הקנקנים - י״ב וביניהם בקבוקים מיוחדים 
שהעמידו השלוחים העומדים בראש קבוצות האורחים 
מפיטסבורג, מצרפת וממונטריאול וכן פעילים נוספים 
ממקומות שונים בעולם, וכל אחד הודיע על הפעולה 

המיוחדת שהוא עושה. 
לאחר שהאחרון סיים, התחיל הרבי את ניגון ההקפות 
לאביו ז״ל וזה כבר היה בשמחה גדולה. במיוחד כאשר 
הרבי עודד את השירה בהנפת ידו הק' במהירות כמה 

פעמים.
סיום ההתוועדות, אבל  היה לחשוב שזהו  ניתן  כאן 
הרבי חזר והוסיף מילים קצרות על כך שההוראה לפועל 
מפרשת שקלים, בבחינת ״ונשלמה פרים שפתינו״ - היא 
להוסיף בצדקה, ״והעיקר שתיכף ומיד נזכה שהקב״ה 
יעשה ״צדקה״ עם ישראל לא על ידי פיזורן בין האומות 
אלא בקיבוצם והקהלתם ביחד לארץ הקודש ״עם ענני 

שמיא״ בגאולה האמיתית והשלימה״.
ההתוועדות  הסתיימה  וחצי  שלוש  לשעה  סמוך 
ו״שים  לשלישי  לתורה  עלה  הרבי  מנחה.  והתפללו 

שלום״ שרו כרגיל.
במוצאי  כנהוג  למעלה  בזאל  הייתה  ערבית  תפילת 
במשך  יותר  ומאוחר  שבתות, 
הלילה התאספו לרקוד, ושמחת 
יותר מבימי  אדר הפעם נמשכה 

השבוע.
הלילה  היה  מעניין  דבר 
תמציתי  )תוכן  ה'תקציר'  לגבי 
מהתוועדות  לפועל  וההוראות 
אחרי  קצר  זמן  שמופיע  השבת 
צאת השבת(: תחילה הוא הופיע 
השבת  לצאת  סמוך  כרגיל 
במהדורה  פורסם  יותר  ומאוחר 
ידי  על  שהוגה  אחרי   - שניה 

הרבי.
כך הסתיים השבוע של פרשת 
נושא קיבוץ  'ויקהל' שהרבי קרא עליה כי בה מודגש 
ואחדות  אהבת  עצמו,  בפני  אדם  בכל  הנפש  כחות 
המופלא  התהליך  עם  מיוחד  קשר  לה  יש  וגם  ישראל 
של קיבוץ גלויות שלהתחלה שלו אנו זוכים בימים אלו, 

שבוע שבו נסע הרבי לאוהל ארבע פעמים...

יום ראשון, כ"ו אדר ראשון
כשנכנס הרבי לתפילת שחרית וכן בצאתו ניגן הקהל 
בגן-עדן  מנחה  לתפילת  אריבער'.  'לכתחילה  ניגון 
התחתון יצא הרבי ב-13:50. לפני התפילה נתן הרבי את 
הסידור לשני חתנים, ונתן להם ובזכותם לכל הנוכחים, 
יצא הרבי בשעה  מטבעות לצדקה. לחלוקת הדולרים 

14:30 - מאוחר בהרבה מהרגיל!
היום היה קהל עצום במיוחד. כבר הזכרנו שלשבת 
הגיעו קבוצות גדולות של אורחים, בנוסף לזה הייתה 
יורק  לניו  שבאו  חסידים  של  מאד  גדולה  קבוצה 

הרבי יוצא מתפילת מעריב בזאל הקטן - ליל כ"ז אד"ר תשנ"ב

ּבית חיינו
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ביותר  המסוגל  זמן  "זהו  כי  אד"ש  כ"ק  התבטא  השיחה  בהמשך 

וביותר שתבוא בו הגאולה האמיתית והשלמה".

לאחר השיחה חילק כ"ק אד"ש שני שטרות של דולר לכאו"א. גם 

במהלך חלוקה זו הי' כ"ק אד"ש במאור פנים מיוחד. כשעבר הגביר 

ר' יששכר דוב שי' וייס חייך אליו כ"ק אד"ש מאוד, כן לעבר החזן 

ר' משה שי' טלישבסקי. לכמה שביקשו ברכות וכן לילדים שברכו 

ענה כ"ק אד"ש "אמן".

דולר  של  שטרות  שני  אד"ש  כ"ק  הניח  החלוקה  סיום  לקראת 

בסידורו, כעבור זמן מה הניח שוב שני דולרים בסידורו.

החלוקה ארכה כרבע שעה, כשיצא עודד בחוזק את השירה.

יום שישי, כ"ד אדר ראשון
בסביבות  אד"ש  כ"ק  יצא  היום  לאהל.  אד"ש  כ"ק  נסע  היום  גם 

השעה שתיים וחזר ל-770 קרוב לשעה חמש. תפילת מנחה התקיימה 

כ"ק  בהם  שישי  בימי  כרגיל  הנרות,  הדלקת  בשעת  למעלה  בזאל 

אד"ש נוסע לאהל.

במשך היום התמלא אזור 770 כולו באורחים רבים מכמה מקומות. 

ידידי  של  קבוצה  מפיטסבורג,  אורחים  קבוצת  היתה  זו  לשבת 

ליובאוויטש בפאריס, קבוצה גדולה של בני נוער ממונטריאול ועוד. 

והגבירו  הוסיפו  השבת  אורחי  צא"ח,  של  ה"פגישה"  אורחי  ועמו 

ובהתוועדות  והדבר בלט במיוחד בתפילות  את שמחת חודש אדר 

בתפילת  דודי"  "לכה  שירת  בעת  היתה  השמחה  התחלת  השבת. 

קבלת שבת כאשר בקטע האחרון נמשכה השירה במשך זמן.

שקלים  שבת   – ראשון  אדר  כ"ה  קודש,  שבת  יום 
מבה"ח אדר שני

אמירת התהלים של שבת מברכים בבוקר החלה בזמן הרגיל ויש 

לציין שכ"ק אד"ש עמד על רגליו הק' במשך כל אמירת התהלים. 

במתינות  התהלים  את  אד"ש  כ"ק  אמר  הפעם  כי  שהבחינו  היו 

מיוחדת ובאיטיות מה.

גם תפילת שחרית בבוקר התנהלה בשמחה. כ"ק אד"ש עודד את 

השירה ב"שיבנה", ב"האדרת והאמונה" וב"ממקומך" ששרו בניגון 

של "לכתחילה אריבער".

אל  עלה  אד"ש  כ"ק  כאשר  התפילה:  בעת  הק'  מההנהגות  ]ועוד 

הבימה למפטיר, נשק תחילה )ע"י הטלית(, את ספר התורה הראשון. 

ההפטרה  ולקריאת  לתורה  לעלות  השני  הספר  אל  ניגש  כן  אחר 

זמן  הכרזת  שבעת  הפעם  חידוש  היה  החודש  ברכת  בעת  כרגיל. 

המולד פניו הק' היו לעבר בימת הקריאה[.

בשעה 1:45 בערך נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, בדרכו למקומו ענה 

'לחיים' לאורחים שעמדו בצד הדרך עם כוסיות מושטות בידיהם.

השמחה בעת ההתוועדות היתה בכל פעם ששרו הן בהתחלה והן 

עודד  גאולה"  די  שוין  "ס'קומט  הראשון  בשיר  כבר  השיחות.  בין 

כ"ק אד"ש מפעם לפעם את שירת הציבור ובמיוחד לכיוון קבוצות 

האורחים שהתרכזו בעיקר בצד שמאלו של כ"ק אד"ש.

שיחת הק' הראשונה היתה מיוחדת במינה. היא נמשכה כארבעים 

הסבר  היה  הענינים  פתח  היטב.  באר  מבוארת  והיתה  דקות  וחמש 

במעלת פרשת ויקהל כאשר היא בפני עצמה ואינה מחוברת לפרשת 

פקודי ואז ה"ויקהל" – ההתאחדות – בולט ומודגש עוד יותר. אחר 

כך הוסבר הנושא הן בכוחות הנפש של האדם עצמו והן בענין אהבת 

ואחדות ישראל בין יהודי לזולתו ובהמשך היו דברים נוספים בנושא 

שהועלה בשיחת הק' של יום חמישי בערב – ה"ויקהל" של קיבוץ 

יהודים מכל הגלויות לארץ ישראל. כאן עמד הרבי על ה"דבר פלא" 

שאף אחד מרבותינו הק', הבעש"ט, המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר 

האמצעי, הצמח צדק, אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר הרש"ב, כולל כ"ק 

מו"ח אדמו"ר וכל נשיאי חב"ד, לא עלו לארץ ישראל ואף לא ביקרו 

וגם הנסיעה של אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לא היתה אלא תחליף  בה 

לביקור באהלי הק' ברוסטוב ובליובאוויטש כפי שהוא עצמו אמר.

גם ענין "מחצית השקל" הוסבר בהרחבה בהמשך לענין האחדות 

וחלק מהביאור היה גילוי עומק חדש באמירת "מודה אני" )שעניינו 

ביטול המציאות של "אני" כשיעור משנתו, כולל גם השינה בהבלי 

)בהתאחדות  כמוך"  לרעך  ואהבת   .  . עלי  מקבל  ו"הריני  הזמן( 

יהיה  ומיד  והסיום היה בברכות שתיכף  והתקהלות( לפני התפילה 

"ויקבץ" וקיבוץ גלויות בתכלית השלימות "קהל גדול ישובו הנה" 

בגאולה השלימה.

בשמחה  הושר  הוא  מתי".  עד  ה'  "שובה  שרו  השיחה  סיום  עם 

עודד  שבתחילה  אד"ש  כ"ק  של  בעידוד  והתחזקה  התגברה  וזו 

בידו השמאלית לכיוון האורחים, אח"כ ביד ימין לעבר כל הקהל, 

ולפרקים – בשתי ידיו הק' כאחת.

בעבודה  והדרכות  הוראות  רצופה  היתה  הראשונה  הק'  שיחה 

הרוחנית של כל אחד, וכעת בשיחה השניה היה הפירוט של ההוראה 

למעשה בפועל – בענין התוספת בצדקה בדוגמת "מחצית השקל" 

בבחינת  תהיה  הצדקה  שנתינת  כך  הקרבנות,  את  הביאו  שממנה 
>>>

טעמו וראו

 גילוי
אמת הוי' לעולם

לאחרי כל פרטי הענינים 
פסוקי  התפילה,  דעבודת 
דזמרה, ברכות ק"ש וק"ש, 
דתפילת  ברכות  וי"ח 
העמידה, מסיימים וחותמים 
ד"אך  הכללית  בהודאה 
לשמך";  יודו  צדיקים 
כל  וחותם  בסיום  ועד"ז 
כהמודגש   – כולו  היום 
כל  דעבודת  בחשבון-צדק 
שסיומו  בקשעהמ"ט  היום 
"אמת",  בתיבת  וחתמו 
דאלפא  רישי'  "אל"ף 
באמצעיתה  מ"ם  ביתא 
אני  לומר  בסופה,  תי"ו 
אין  ומבלעדי   .  . ראשון 
אחרונים  ואת   .  . אלקים 
עניני  שבכל  הוא",  אני 
בכ"ב  )שנבראו  העולם 
תי"ו(  עד  מאל"ף  אותיות 
הוי'  ה"אמת  מתגלה 
הרמב"ם  ובלשון  לעולם", 
ש"כל  ספרו  בתחילת 
וארץ  משמים  הנמצאים 
ומה שביניהם" מתגלה )לא 
רק האלקות שבהם, בפרטי 
ומעלותיהם,  תכונותיהם 
"אמתת  ובעיקר(  גם  אלא 
ש"לא  ובאופן  המצאו", 

מאמתת  אלא  נמצאו 

שהנביא  "הוא  המצאו", 
 אומר, וה' אלקים אמת . . 
אין  אומרת  שהתורה  והוא 

עוד מלבדו".

  ש"פ ויקהל ה'תשנ"ב

<<< המשך מעמוד קודם - יומן ה'תשנ"ב

ב'  ויקהל, מבה"ח וער"ח אדר  לפנינו מענה כ"ק אדמו"ר מערש"ק פ' 

ה'תשל"ג, על גליון שאלת ר' יוסף ווַאלדמַאן ע"ה – איזה פירוש רש"י 

יפרש כ"ק אדמו"ר בהתוועדות ש"ק פ' ויקהל:

פענוח הכתי"ק:

בר"פ  הכפילות  טעם  רש"י[  ]פירש  פרש"י  לא  למה  נדר[  ]בלי  בל"נ 

]בריש פרשתנו[: ויאמר גו' לעשות גו' ויאמר גו' לאמר )לכם( והשינוי 

שבין זל"ז ]זה לזה[ אף שב' הציווים נאמרו באופן א' )כי תשא, תרומה(.

]הביאור, ראה "שיחות קודש" תשל"ג ח"א ע' 354 ואילך. לקו"ש חי"א שיחה א' 

לפ' ויקהל )ע' 158 ואילך([.

כ"ק אדמו"ר יוצא מתפילת מעריב בזאל הקטן - ליל כ"ז אד"ר ה'תשנ"ב
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להשתתף בשמחת בית ויז'ניץ, וביום ראשון באו בהמון 
כל  על  נוסף  ב'דולרים',  הרבי  ברכת  את  לקבל  רב 
הקהל 'הרגיל' של המוני עמך בית ישראל מכל הסוגים 
ומכל המדינות, שכל אחד ואחת מהם קיבל את הברכה 

המיוחדת לו.
עד  רצופות   )!( שעות  לשש  קרוב  נמשך  המעמד 
כך  אחר  דקות  וכמה  בערב,  וחצי  שבע  השעה  אחרי 
התפילה  למעלה.  בזאל  ערבית  לתפילת  הרבי  נכנס 
של  שמע  קריאת  בעת  מהרגיל.  יותר  מעט  נמשכה 
תפילת ערבית המתין הציבור כמה דקות עד שהרבי 

סיים. 

יום שני, ז"ך אדר ראשון
ורבע.  עשר  בשעה  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
כשעלה הרבי לתורה נגע בטליתו לפני הברכה שלפני 
בתחילתה,  ושוב  ובסופה  הקריאה  בתחילת  הקריאה 

ושוב - שלא כרגיל - בסופה.
היה  הנוסעים  בין  לדרכם.  נוסעים  בירך  בצאתו 
החסיד הישיש ר' אליעזר ננס, שאמר לרבי שהוא נוסע 

לירושלים, והרבי ענה לו ״בשעה טובה ומוצלחת״.
לאהל יצא הרבי בשעה 14:25. לפני צאתו נתן את 
)שוב(  והוסיף  הרגיל,  בנוסח  ובירכו  לחתן  הסידור 
בשעה טובה ומוצלחת, "בנין עדי עד". כך נתן לו ולבני 

משפחתו מטבעות לצדקה.
וחילק  לדרכם  נוסעים  בירך  המכונית  ליד  בחוץ 
כניסתו  לפני  שם.  העומדים  לכל  לצדקה  מטבעות 

לרכב נופף בידיו לשלום.
נודע  בערך,  חמש  השעה  בסביבות  ערב,  לפנות 
ב-770 כי משהו אירע לרבי שבאותה שעה שהה באהל 
הידיעה  בשבוע.  שני  יום  בכל  בקודש  כדרכו  הק', 
התפשטה במהירות הבזק מפה לאוזן ובאופן ספונטני 
החלה נהירה של ציבור עצום, אנשים נשים וטף, לעבר 
לומר  החלו  ומיד  ונפחדים  מבוהלים  היו  כולם   .770

תהלים ביחיד וברבים. 
ל-770  יחזור  שליט"א  אדמו״ר  שכ״ק  מקוים  כולם 

כרגיל, ונשמע רק בשורות טובות...

 "כאשר בני ישראל
מתייסרים – מתייסר גם משיח..."

בנוגע למשיח נאמר ״חלינו הוא נשא גו' והוא מחולל 
מובן:  אינו  ולכאורה  מעוונותינו״,  ומדוכא  מפשעינו 

כיצד יתכן שיהיו למשיח נגעים )פצעים(?!

בצרה״,  אנכי  ש״עמו  לפי  שזהו  הוא  העניין  אך 
״שכינתא בגלותא״, והיינו, שמשיח נמצא יחד עם כל 
בני-ישראל, כפי שהם במצבם הם, ומנצל את כל עניניו 
בני-ישראל  כל  כאשר  ולכן,  להם,  ולסייע  לעזור  כדי 
בענינים  רק  ולא  משיח,  גם  מתייסר  אזי  מתייסרים, 
אלא  )״מאטערניש״(,  להתייסרות  אצלו  שנחשבים 
פשוטים,  יהודים  אצל  לייסורים  שנחשבים  בעניינים 
שאינם שייכים לרוחניות, ואין להם אלא מה שרואים 

בגשמיות הרי הוא נמצא עמהם במעמדם ומצבם.
קל  דא  ד״בחומר  באופן  הגלות  ייסורי  אמנם  ישנם 
בתורה  כמבואר  הלכתא״,  ליבון  דא  ובלבנים  וחומר 
הנ״ל  ענין  יודעים  שאינם  יהודים  ישנם  אבל,  אור, 
אינם  זאת,  יודעים  אם  ואפילו  אור,  בתורה  המבואר 
מבינים כיצד שייך ״להתייסר״ עם ״קל וחומר״... הם 
או  בפרנסה  דוחק  משמעותה  ש״התייסרות״  יודעים 

פצע כפשוטו!...
ד״עמו  העניין  להיות  צריך  אליהם  ביחס  גם  ובכן, 
אנוכי בצרה״, וזוהי המעלה של משיח שנמצא יחד עם 

כל בני ישראל.
מו״ח  כ״ק  ההילולא,  בעל  אצל  מצינו  כן  וכמו 
אדמו״ר, ש״חלינו הוא נשא גו'״, כולל ובמיוחד בנוגע 
לכח הדיבור שבפה, שהשתמש בו להפיץ תורה, נגלה 

וחסידות, עבור כל בני ישראל.
וכפי ששאלו אצלו: רבי... )כ"ק אדמו"ר בכה באמרו 
ורוצים  כלפיכם,  טענות  איזה  יש  אם  אפילו  זאת( 
לענין  בנוגע  זאת  לעשות  היתכן   - אתכם  להעניש 
זה  ידי  על  להקב״ה,  לגמרי  שמסרתם  ענין  הדיבור, 
שהשתמשתם בו בכל שנות חייכם עבור הפצת היהדות 
מתוך מסירות נפש בגוף ובנפש, והצלחתם על-ידי-זה 

לפעול דירה בתחתונים?!...
אלא שזהו העניין ד״עמו אנכי בצרה״... שלכן ״חלינו 

הוא נשא״...
וזוהי גם הוראה לכל אחד ואחד - שכל יהודי שפוגש, 
צעיר או זקן, איש או אשה, צריך לפעול עמו כפי שהוא 

במעמדו ומצבו.
ש״כל  ממצרים,  היציאה  נעשית  ועל-ידי-זה 
ובאים  מצרים,  שם  על  נקראות  )גלויות(  המלכיות 
מארץ  צאתך  ״כימי  נאמר  עליה  העתידה,  לגאולה 
מצרים אראנו נפלאות״ - נפלאות אפילו לגבי יציאת 
ו״שמחת  ממש,  בקרוב  צדקנו,  משיח  בביאת  מצרים, 

עולם על ראשם״.

)משיחת שבת פרשת בשלח, תש"ל(
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:íúà úNòì ּדבני ּכנׁשּתא ּכל ית מׁשה ואכנׁש ©«£¬Ÿ¨«ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ

יי  פּקד ּדי ּפתּגמּיא אּלין להֹון ואמר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָיׂשראל
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:úîeé ּוביֹומא עבדּתא ּתתעבד יֹומין ׁשּתא ¨«ְְְֲִִִִִֵָָָ

יי  קדם ׁשּבתא ׁשּבא קּודׁשא לכֹון יהי ְְְְְְֳִֵַַָָָָָָָׁשביעאה

יתקטל: עבדּתא ּבּה ּדיעּבד âLàּכל eøòáú-àì ְְְְְִִִֵֵֵַָָ«Ÿ§©«£´¥½
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëaLà eøòáú-àì §−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨««Ÿ§©«£´¥½

:úaMä íBéa íëéúáLî ìëa אּׁשתא תבערּון לא §−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«ְֲֶַָָָ

פ ּדׁשּבתא: ּביֹומא מֹותבניכֹון ãøîàiåּבכל ְְְְְֵַָָָֹ©´Ÿ¤
øácä äæ øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈

:øîàì ýåýé äeö-øLà-ìk-ìà äLî øîàiå £¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ©´Ÿ¤¤½¤¨
ýåýé äeö-øLà øácä äæ øîàì ìàøNé-éða úãò£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:øîàìּכ לכל מׁשה יׂשראל ואמר דבני נׁשּתא ¥«Ÿְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

למימר: יי פּקד ּדי ּפתּגמא ּדין ÷äeçלמימר ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָ§¸
äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨

:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz úàeç÷ ¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤§¸
úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−

:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz מּנכֹון סבּו §©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤ְִָ

ית  ייתי לּבּה ּדיתרעי ּכל יי קדם ְְְְְְֳִִֵֵֵַַָָָָָֹאפרׁשּותא

ּונחׁשא: וכסּפא ּדהבא יי קדם ְְְְְֲֳַַַָָָָָָָָאפרׁשּותא

å:íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
:íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe ותכלא §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«ְְִָ

ּומעּזי: ּובּוץ זהֹורי ּוצבע æíìéàוארּגונא úøòå ְְְְְְִֵַַַָָ§Ÿ¸Ÿ¥¦¯
:íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàîúøòå §¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«§Ÿ¸Ÿ

:íéhL éöòå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«

ואעי  דססגֹונא ּומׁשכי מסּמקי דדכרי ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָּומׁשכי

çìׁשּטין: íéîNáe øBànì ïîLåäçLnä ïîL ִִ§¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈
:íénqä úøè÷ìåì íéîNáe øBànì ïîLåïîL §¦§−Ÿ¤©©¦«§¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤

:íénqä úøè÷ìå äçLnä לאנהרּותא ּומׁשחא ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«ְְְִַָָָ

ּבּוסמּיא: ולקטרת רבּותא למׁשח ְְְְְְִִֶַַַָָָֹּובּוסמּיא

è:ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤
:ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå ואבני §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤ְְֵַ

באפֹודא  לׁשּקעא אׁשלמּותא ואבני ְְְְְְֵֵַַַָָָָָָבּורלא

éúàּובחּוׁשנא: eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå ְְָ§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²
:ýåýé äeö øLà-ìkeàáé íëa áì-íëç-ìëå ¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ

:ýåýé äeö øLà-ìk úà eNòéå לּבא חּכימי וכל §©«£½¥²¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«ְִִֵַָָ

יי: פּקד ּדי ּכל ית ויעבדּון ייתּון àé-úàּבכֹון ְְְְִֵֵַַַָָָ¤̧
åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«
åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ

:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå ית §¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«ָ

וית  ּפּורפֹוהי ית חֹופאּה וית ּפרסּה ית ְְְְְְִֵֵַָָָָָָָמׁשּכנא

סמכֹוהי: וית עּמּודֹוהי ית עברֹוהי ית ְְְִִִִַַַַָָָּדּפֹוהי

áéúëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
:Cñnäúàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà ©¨¨«¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−

:Cñnä úëøt ּכּפרּתא ית אריחֹוהי וית ארֹונא ית ¨¬Ÿ¤©¨¨«ְְֲֲִִַָָָָָֻ

דפרסא: ּפרכּתא âéåéca-úàåוית ïçìMä-úà ְְְִָָָָָֻ¤©ª§¨¬§¤©−̈
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàåïçìMä-úà §¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«¤©ª§¨¬

:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ית §¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«ָ

לחם  וית מנֹוהי ּכל וית אריחֹוהי וית ְְְְֲִִִֵָָָָָָָּפתֹורא

ãé-úàåאּפּיא: äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå ַַָ§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤
:øBànä ïîL úàå äéúøðøBànä úøðî-úàå ¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¤§Ÿ©¯©¨²

:øBànä ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå וית §¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤©¨«ְָ

וית  ּבֹוצינהא וית מנהא וית דאנהֹורי ְְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָמנרּתא

דאנהרּותא: åè-úàåמׁשחא úøèwä çaæî-úàå ְְְִַָָָ§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤
íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå åéca©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®

:ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàåçaæî-úàå §¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«§¤¦§©³
úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå åéca-úàå úøèwä©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤

 שניים מקרא
ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

 מוקדש לע"נ
 הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

 למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים )עכ"פ לכתחילה( שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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:ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàå íénqä וית ©©¦®§¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«ְָ

וית  אריחֹוהי וית ּבּוסמּיא דקטרת ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹמדּבחא

ּפרסא  וית ּבּוסמּיא קטרת וית דרבּותא ְְְְְְְִִֶַָָָָָָָֹמׁשחא

מׁשּכנא: לתרע æèäìòäדתרעא çaæî | úà ְְְְְִַַַָָ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤

:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìkäìòä çaæî | úà ¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨

:Bpk-úàå øikä-úà åéìk וית דעלתא מדּבחא ית ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«ְְְֲַַָָָָָ

מנֹוהי  ּכל וית אריחֹוהי ית ּדילּה דנחׁשא ְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָסרדא

ּבסיסּה: וית ּכיֹורא æéøöçäית éòì÷ úà ְְִִֵָָָ¥µ©§¥´¤«¨¥½
:øöçä øòL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«
úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾

:øöçä øòL Cñî עּמּודֹוהי ית דרּתא סרדי ית ¨©−©¬©¤«¨¥«ְְִֵַַָָָָ

ּדרּתא: ּדתרע ּפרסא וית סמכהא çé-úàוית ְְְְְְִַַַָָָָָָָ¤
-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤

:íäéøúéî-úàøöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé ¥«§¥¤«¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−
:íäéøúéî-úàå דדרּתא סּכי וית מׁשּכנא סּכי ית §¤¥«§¥¤«ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אּטּוניהֹון: èéìוית ãøOä éãâa-úàúøL ְֵַָ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´
-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤

:ïäëì åéðá éãâaì ãøOä éãâa-úàLãwa úøL ¦§¥¬¨−̈§©¥«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤
åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈

:ïäëì ית בקּודׁשא לׁשּמׁשא ׁשּמּוׁשא לבּוׁשי ית §©¥«ְְְְִֵַָָָָָָ

בנֹוהי  לבּוׁשי וית ּכהנא לאהרן קּודׁשא ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָֹלבּוׁשי

ëéðôlîלׁשּמׁשא: ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå ְַָָ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬
:äLî:äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå ¤«©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

מׁשה: קדם מן יׂשראל דבני ּכנׁשּתא ּכל ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָָָָֹּונפקּו

éðùàëøLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−

:LãwäøLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå ©«Ÿ¤©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤
אׁשלמת  ּדי וכל לּבּה ּדאתרעי ּגבר ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹואתֹו

לעבידת  יי קדם אפרׁשּותא ית איתיאּו יתּה ְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָָָרּוחּה

קּודׁשא: וללבּוׁשי ּפלחנּה ּולכל זמנא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻמׁשּכן

áëáì áéãð | ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À
áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çç eàéáä¥Â¦Â¨´¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈

éðä øLà Léà-ìëå:ýåýéì áäæ úôeðz óeàáiå §¨¦¾£¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«©¨¬Ÿ
çç eàéáä áì áéãð | ìk íéLpä-ìò íéLðàä̈«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´
øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå̈¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬

éðä:ýåýéì áäæ úôeðz ó נׁשּיא על ּגברּיא ּומיתן ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«ְְְַַַַַָָֻ

ועזקן  וׁשבכין ׁשירין איתיאּו לּבּה ּדאתרעי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַֹּכל

ארמּות  ארים ּדי ּגבר וכל ּדדהב מן ּכל ְְְֲֲִִֵַַָָָָָּומחּו

יי: קדם âëBzàּדהבא àöîð-øLà Léà-ìëå ְֲֳַָָָ§¨¦º£¤¦§¨´¦À
úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ

:eàéáä íéLçz úøòå íéîcàî íìéàLéà-ìëå ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«§¨¦º
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:eàéáä וארּגונא ּתכלא עּמּה ּדאׁשּתכח ּגבר וכל ¥¦«ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

מסּמקי  דדכרי ּומׁשכי ּומעּזי ּובּוץ זהֹורי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַּוצבע

איתיאּו: ססּגֹונא ãëúîeøzּומׁשכי íéøî-ìk ְְְִֵַַַָ¨¥¦À§³©
ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe óñk¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ
úëàìî-ìëì íéhL éöò Bzà àöîð øLà£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤

:eàéáä äãáòäúLçðe óñk úîeøz íéøî-ìk ¨«£Ÿ̈−¥¦«¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤
Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì íéhL éöò ּכל £¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«ָ

אפרׁשּותא  ית איתיאּו ּונחׁש ּכסף ארמּות ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָּדארים

לכל  ׁשּטין אעי עּמּה אׁשּתכח ּדי וכל יי ְְְְְֳִִִִִֵֵַָָָָֹקדם

איתיאּו: ּפלחנא äëáì-úîëçעבידת äMà-ìëå ְְִִִַַָָֻ§¨¦¨¬©§©¥−
iå eåè äéãéa-úàå úìëzä-úà äåèî eàéá §¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À¤«©§¥̧¤Æ§¤

:LMä-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-ìëå ¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤©¥«§¨
-úà äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À¤«
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMä מעּזלא ּבידהא לּבא חּכימת אּתתא וכל ©¥«ְְְְִִִִַַַָָָָָָ

צבע  ית ארּגונא וית ּתכלא ית עזל ּכד ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָּומיתן

ּבּוצא: וית åëïaìזהֹורי àNð øLà íéLpä-ìëå ְְִָָ§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²
:íéfòä-úà eåè äîëça äðúàíéLpä-ìëå Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«§¨̧©¨¦½

:íéfòä-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«
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ית  עּזלן ּבחכמא עּמהן לּבהן ּדאתרעי נׁשּיא ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוכל

¯Â"Ù:מעזיא ‚"Ó·)(àéæòî:æëíàNpäå ֲַַָ©©§¨§©§¦¦´
íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®

:ïLçìå ãBôàìíäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå ¨«¥−§©«¤§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä éðáà úàå ורברבּיא §¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−§©«¤ְְְַַָ

אׁשלמּותא  אבני וית בּורלא אבני ית ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָאיתיאּו

ּובחּוׁשנא: ּבאפֹודא çëíNaä-úàåלׁשּקעא ְְְְֵַָָָָ§¤©−Ÿ¤
ìe øBàîì ïîMä-úàåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤

:íénqäìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL ©©¦«§¤©−Ÿ¤§¤©®̈¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä ּבּוסמא וית וית ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«ְְְָָָ

ולקטרת  דרבּותא ּולמׁשחא לאנהרּותא ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָֹמׁשחא

èëíaìּבּוסמּיא: áãð øLà äMàå Léà-ìk ְַָ¨¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»
ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì íúàŸ¨¼§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéa úBNòì©«£−§©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈

:ýåýéìíúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk ©«Ÿ̈«¨¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼
úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéa ּכל §©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«ָ

לכל  לאיתאה עּמהֹון לּבהֹון ּדאתרעי ואּתתא ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָּגבר

איתיאּו דמׁשה ּבידא למעּבד יי פּקד ּדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹעבדּתא

פ  יי: קדם נדבּתא יׂשראל ְְְְְֳִֵֵַָָָָבני

ì éùéìùàø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬
ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLa ýåýé§Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬

:äãeäéàø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå §¨«©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬
äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLa ýåýé: §Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

ּבׁשּום  יי ּדרּבי חזֹו יׂשראל לבני מׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹואמר

דיהּודה: לׁשבטא חּור בר אּורי ּבר ְְְְִִִֵַַַָָּבצלאל

àìäðeáúa äîëça íéäìà çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáeíéäìà çeø Búà àlîéå §©−©§¨§¨¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®

äëàìî-ìëáe úòãáe äðeáúa äîëça: ואׁשלם §¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«ְְֵַ

ּבסּוכלתנּו ּבחכמתא יי קדם מן נבּואה רּוח ְְְְְְְְֳִִֵַָָָָָָעּמּה

עבידא: ּובכל áìúáLçîּובמּדע áLçìå ְְִִַַָָ§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ
:úLçpáe óñkáe áäfa úNòìúáLçî áLçìå ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ
:úLçpáe óñkáe áäfa úNòì אּומנון ּולאּלפא ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤ְְַַָָָ

ּובנחׁשא: ּובכסּפא ּבדהבא âìúLøçáeלמעּבד ְְְְְְֲִֶַַַָָָָ©«£¬¤

-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:úáLçî úëàìîúàlîì ïáà úLøçáe §¤¬¤©«£¨«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:úáLçî úëàìî-ìëa úBNòì õò úLøçáe©«£´¤¥®©«£−§¨§¤¬¤©«£¨«¤
אעא  ּובנּגרּות לאׁשלמא טבא אבן ְְְְֶֶַַָָָָָָָָּובאּומנּות

אּומנון: עבידת ּבכל ãìïúðלמעּבד úøBäìe ְְְְִִֶַַַָָ§−Ÿ¨©´
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«
Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈

ïã-ähîì: ּבר ואהליאב הּוא ּבלּבּה יהב ּולאּלפא §©¥¨«ְְְְֳִִֵַַַָָָָ

דדן: לׁשבטא אחיסמäìáì-úîëç íúà àlî ְְְֲִִָָָָ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À
í÷øå áLçå | Løç úëàìî-ìk úBNòì©«£»¨§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º
âøàå LMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNòíúà àlî Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ¦¥̧Ÿ¹̈
áLçå | Løç úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç̈§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´§¥¼
LMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza í÷øå§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå אׁשלם §Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿְֵַ

נּגר  עבידת ּכל למעּבד לּבא חּכימּות ְְְִִִִִֶַַַַָָָעּמהֹון

זהֹורי  ּבצבע ּובארּגונא ּבתכלא וצּיר ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָואּמן

אּומנון: ּומלפי עבידא ּכל עבדי ּומחי ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּובבּוצא

àìàìöá äNòåáì-íëç Léà | ìëå áàéìäàå §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ

:ýåýé äeö-øLà| ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå £¤¦−̈§Ÿ̈«§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà¦´£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì úòãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì Lãwä ּבצלאל ועבד ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«ְְֲֵַַַ

חכמא  יי ּדיהב לּבא חּכים ּגבר וכל  ְְְְְֳִִִִַַַָָָָָָָואהליאב

עבידת  ּכל ית למעּבד למּדע ּבהֹון ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָוסּוכלתנּותא

יי: ּפּקד ּדי לכל קּודׁשא áäLîּפלחן àø÷iå ְְְְִֵַַָָָֹ©¦§¨´¤À
-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«
-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨
ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ
úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð øLà£¤´§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬
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:dúà ּגבר ּולכל ּולאהליאב לבצלאל מׁשה ּוקרא Ÿ¨«ְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָֹ

ּדאתרעי  ּכל ּבלּבּה חכמתא יי ּדיהב לּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָחּכים

יתּה: למעּבד לעבדּתא למקרב âeç÷iåלּבּה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ©¦§º
éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´
dúà úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤
eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹
dúà úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ®̈

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäåּונסיבּו §Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤ְִ

ּבני  איתיאּו ּדי אפרׁשּותא ּכל ית מׁשה קדם ְְְֳִִִֵֶַַָָָָָֹמן

ואּנּון  יתּה למעּבד קּודׁשא ּפלחן לעבידת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָיׂשראל

ּבצפר: ּבצפר נדבּתא עֹוד לּה ãeàáiåמיתן ְְְְְִִֵַַַַָָ©¨¸ŸÆ
Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk̈©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤

:íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léàeàáiå ¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«©¨¸ŸÆ
Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk̈©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤

:íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà ּכל ואתֹו ¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«ֲַָ

ּגבר  ּגבר קּודׁשא עבידת ּכל ית ּדעבדין ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָחּכימּיא

עבדין: ּדאּנּון ääLî-ìàמעבדּתּה eøîàiå ְְְִִִִֵֵָ©«Ÿ§Æ¤¤´
äãáòä écî àéáäì íòä íéaøî øîàl¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ

:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnìeøîàiå ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©«Ÿ§Æ
äãáòä écî àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ¨Æ

:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnìואמרּו ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«ֲַָ

ּפלחנא  מּסת לאיתאה עּמא מסּגן למימר ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹלמׁשה

יתּה: למעּבד יי ּדפּקד åäLîלעבדּתא åöéå ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ©§©´¤À
-ìà äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈©
àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬

:àéáäî íòääðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå ¨−̈¥«¨¦«©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»
äëàìî ãBò-eNòé-ìà äMàå Léà øîàì¥Ÿ¼¦´§¦À̈©©«£²§¨−̈

àéáäî íòä àìkiå Lãwä úîeøúì: מׁשה ּופּקד ¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«ֵֶַֹ

ואּתתא  ּגבר למימר במׁשריתא כרֹוזא ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָואעברּו

ּופסק  קּודׁשא לאפרׁשּות עבדּתא עֹוד יעבדּון ְְְְְְִִַַַַָָָָלא

מּלאיתאה: æ-ìëìעּמא íiã äúéä äëàìnäå ְְִַַָָָ§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨
:øúBäå dúà úBNòì äëàìnääëàìnäå ©§¨−̈©«£´Ÿ¨®§¥«§©§¨À̈

øúBäå dúà úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä: ¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«

יתּה למעּבד עבדּתא לכל מּסת הות ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָועבדּתא

ס ויתרת: ִָָ

éòéáøçäëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²
úìëúe øæLî LL úòéøé øNò ïkLnä-úà¤©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤
áLç äNòî íéáøk éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨Æ§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

:íúà äNòäëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå ¨¨¬Ÿ¨«©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²
úìëúe øæLî LL úòéøé øNò ïkLnä-úà¤©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤
äNò áLç äNòî íéáøk éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨Æ§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬

íúà: ית עבדּתא ּבעבדי לּבא חּכימי כל ועבדּו Ÿ¨«ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

וארּגונא  ותכלא ׁשזיר ּדבּוץ יריען עׂשר ְְְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָמׁשּכנא

יתהֹון: עבד אּמן עֹובד ּכרּובין צּורת זהֹורי ְְְְֲִִַַַַָָָּוצבע

èänàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëìäðîL úçàä äòéøéä Cøà §¨©§¦«Ÿ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³
äòéøéä änàa òaøà áçøå änàa íéøNòå§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈

:úòéøéä-ìëì úçà äcî úçàä ּדיריעתא ארּכא ¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿְֲִִָָֻ

אּמין  ארּבע ּופּותיא אּמין ּותמניא עסרין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָחדא

יריעתא: לכל חדא מׁשחתא חדא ְְְֲֲֲֲִִִִָָָָָָָּדיריעתא

éúçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçåøaçéå §¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«©§©¥Æ

úòéøé Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ
úçà-ìà úçà øaç: חדא יריען חמׁש ית ולפף ¦©½©©−¤¤¨«ְְֲִֵֵָָָָָ

חדא: עם חדא לפף יריען וחמׁש חדא ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָעם

àéúçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
úøaçna äöwîäòéøéä úôNa äNò ïk ¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwäúìëz úàìì Nòiå ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤
ïk úøaçna äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©©§®̈¤¥³
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa äNò̈¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«
חדא  דיריעתא ספתא על ּדתכלא ענּובין ְְְֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָועבד

ּדיריעתא  ּבספתא עבד ּכן לֹופי ּבית ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָמּסטרא

ּתניתא: לֹופי ּבית áéúàììּבסטרא íéMîç ְְְִִֵֵֵָָ£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNò úàìì íéMîçå úçàä äòéøéa äNò̈¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìlääNò úàìì íéMîç ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»
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äö÷a äNò úàìì íéMîçå úçàä äòéøéa©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´
úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äòéøéä©§¦½̈£¤−©©§¤´¤©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ

:úçà-ìà úçà ּביריעתא עבד ענּובין חמׁשין ©©−¤¤¨«ְֲֲֲִִִִַַָ

דיריעתא  ּבסטרא עבד ענּובין וחמׁשין ְְְְֲֲֲֲִִִִִַַָָָחדא

לקבל  חדא ענּובּיא מכּונן ּתניתא לֹופי ְְְְֲֲֳִֵֵֵֵַַָָָָָדבית

âé-úàחדא: øaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nòiå ֲָ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤
ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà úòéøéä©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈

:ãçà-úà øaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nòiå ¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤
ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà úòéøéä©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈

:ãçà ית ולפף ּדדהב ּפּורפין חמׁשין ועבד ¤¨«ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

מׁשּכנא  והוה ּבפּורפּיא חדא עם חדא ְְְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָיריעתא

ôãéLnä-ìòחד: ìäàì íéfò úòéøé Nòiåïk ָ©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®
:íúà äNò úòéøé äøNò-ézLòúòéøé Nòiå ©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ

úòéøé äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ
:íúà äNò על לפרסא ּדמעּזי יריען ועבד ¨¨¬Ÿ¨«ְְְֲִִִֵַַַַָָָ

יתהן: עבד יריען עׂשר חד åèCøàמׁשּכנא ְְְְֲֲִֶַַַַָָָ¹Ÿ¤
ìL úçàä äòéøéäúBnà òaøàå änàa íéL ©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½

ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬
:úòéøé äøNòìL úçàä äòéøéä CøàíéL ¤§¥−§¦«Ÿ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ

äcî úçàä äòéøéä áçø úBnà òaøàå änàä«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤®̈¦¨´
úòéøé äøNò ézLòì úçà: ּדיריעתא ארּכא ©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿְֲִִָָֻ

ּדיריעתא  ּפּותיא אּמין וארּבע ּבאּמין ּתלתין ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָחדא

יריען: עׂשר לחד חדא מׁשחּתא æèøaçéåחדא ְְְְֲֲֲִַַַָָָָ©§©¥²
úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ

:ãáìLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå §¨«©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬
ãáì úòéøéä: וית לחֹוד יריען חמׁש ית ולפף ©§¦−Ÿ§¨«ְְְְֲִֵֵָָָָ

לחֹוד: יריען æéìòׁשת íéMîç úàìì Nòiå ְְִֵָ©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ
íéMîçå úøaçna äðöéwä äòéøéä úôN§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´
úøáçä äòéøéä úôN-ìò äNò úàììª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤

:úéðMääòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå ©¥¦«©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈
úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna äðöéwä©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´

:úéðMä úøáçä äòéøéä על חמׁשין ענּובין ועבד ©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«ְֲֲִִַַַַ

וחמׁשין  לֹופי ּבית ּבסטרא דיריעתא ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָספתא

לֹופי  דבית דיריעתא ספתא על עבד ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָענּובין

çéøaçìּתניתא: íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå ְִֵָ©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬
çà úéäì ìäàä-úà:ãúLçð éñø÷ Nòiå ¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«©©²©©§¥¬§−¤

:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç ועבד £¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«ֲַַ

מׁשּכנא  ית ללּפפא חמׁשין ּדנחׁשא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּפּורפין

חד: èéíìéàלמהוי úøò ìäàì äñëî Nòiå ְֱֵֵָ©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe íéîcàîNòiå §¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨©©³©

úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ
äìòîìî íéLçz: מׁשכי למׁשּכנא חֹופאה ועבד §¨¦−¦§¨«§¨ְְְְֲֵַַַַָָָ

מּלעּלא: דססּגֹונא מׁשכי וחֹופאה מסּמקי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָדדכרי

éùéîçëíéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîòíéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå «Ÿ§¦«©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîò ׁשּטין ּדאעי למׁשּכנא ּדּפּיא ית ועבד «Ÿ§¦«ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

àëéöçåקימין: änàå Løwä Cøà únà øNò ְִָ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´
:ãçàä Løwä áçø änàäCøà únà øNò ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤

:ãçàä Løwä áçø änàä éöçå änàå Løwä©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«
אּמתא  ּופלּגּות ואּמתא דדּפא ארּכא אּמין ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָֻעׂשר

חד: ּדדּפא áëãçàäּפּותיא Løwì úãé ézL ְְַָָָ§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈
éLø÷ ìëì äNò ïk úçà-ìà úçà úálLî§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬

:ïkLnäúçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL ©¦§¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−
ïkLnä éLø÷ ìëì äNò ïk úçà-ìà: ּתרּתין ¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«ְֵַ

ּכן  חדא לקבל חדא מׁשּלבין חד לדּפא ְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָצירין

מׁשּכנא: ּדּפי לכל âëíéLøwä-úàעבד Nòiå ְְְֲֵַַַָֹ©©¬©¤©§¨¦−
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNò ïkLnì©¦§¨®¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨
úàôì íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈¤§¦´§¨¦½¦§©−

äðîéz áâð: ּדּפין עסרין למׁשּכנא ּדּפּיא ית ועבד ¤¬¤¥¨«¨ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ּדרֹומא: עבר ãëóñë-éðãàלרּוח íéòaøàå ְֵַַָָ§©§¨¦Æ©§¥¤½¤
íéðãà éðL íéLøwä íéøNò úçz äNò̈¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧£¨¦¹

ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLíéòaøàå ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§©§¨¦Æ

éðL íéLøwä íéøNò úçz äNò óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL וארּבעין £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«ְְְִַ

סמכין  ּתרין ּדּפין עסרין ּתחֹות עבד ּדכסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַסמכין

ּתחֹות  סמכין ּותרין צירֹוהי לתרין חד דּפא ְְְְְִִִִֵֵַַַָּתחֹות
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צירֹוהי: לתרין חד äëïkLnäּדּפא òìöìe ְִִִֵַַָ§¤¯©©¦§¨²
:íéLø÷ íéøNò äNò ïBôö úàôì úéðMä©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬§¨¦«
íéøNò äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬

:íéLø÷ עבד צּפּונא לרּוח ּתניתא מׁשּכנא ולסטר §¨¦«ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

ּדּפין: åëéðLעסרין óñk íäéðãà íéòaøàå ְִִֶַ§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©

:ãçàä LøwäéðL óñk íäéðãà íéòaøàå ©¤¬¤¨«¤¨«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©

:ãçàä Løwä ּתרין ּדכסף סמכיהֹון וארּבעין ©¤¬¤¨«¤¨«ְְְְְְִִֵֵַַָ

ּדּפא  ּתחֹות סמכין ּותרין חד ּדּפא ּתחֹות ְְְְְִִֵַַַַַָָסמכין

æëäMLחד: äNò äné ïkLnä éúkøéìe ָ§©§§¥¬©¦§−̈¨®¨¨−̈¦¨¬
:íéLø÷äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe §¨¦«§©§§¥¬©¦§−̈¨®¨¨−̈¦¨¬
íéLø÷: ׁשּתא עבד מערבא מׁשּכנא ולסיפי §¨¦«ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

çëïkLnäדּפין: úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe ִַ§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøiaïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe ©©§¨¨«¦§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia מׁשּכנא לזוית עבד ּדּפין ּותרין ©©§¨¨«¦ְְְְְֲִֵַַַַָָ

èëeéäéּבסֹופיהֹון: åcçéå ähîlî íîàBú eéäå ְֵ§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³
äNò ïk úçàä úòahä-ìà BLàø-ìà íénú©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´

ìì íäéðL:úòö÷nä éðLähîlî íîàBú eéäå ¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ§¨´«£¦»¦§©¼¨¼
úçàä úòahä-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©¨«¤®̈

ì äNò ïkì íäéðL:úòö÷nä éðL מכּונין והוֹו ¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿְְֲִַַ

לעזקתא  ריׁשּה על מכּונין הוֹו וכחדא ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּלרע

זוין: לתרין לתרויהֹון עבד ּכן ìeéäåחדא ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָ§¨Æ
øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤

:ãçàääML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ¨«¤¨«§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬
Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà øNò̈−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤

ãçàä: ׁשּתא ּדכסף וסמכיהֹון דּפין ּתמניא והוֹו ¨«¤¨«ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

ּדּפא  ּתחֹות סמכין ּתרין סמכין ּתרין סמכין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָעׂשר

àìéLø÷ìחד: äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå ָ©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:úçàä ïkLnä-òìöíéhL éöò éçéøa Nòiå ¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç עּברי ועבד £¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«ְֲֵַַַ

חד: מׁשּכנא סטר לדּפי חמׁשא ׁשּטין ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּדאעי

áìúéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®

:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨
úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå: ©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

ּתניתא  מׁשּכנא סטר לדּפי עּברין ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָוחמׁשא

מערבא: לסֹופיהֹון מׁשּכנא לדּפי עּברין ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָוחמׁשא

âìCBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´
:äöwä-ìà äöwä-ïî íéLøwä-úà Nòiå ©§¨¦½¦©¨¤−¤©¨¤«©©−©¤

äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−
äöwä-ìà: לאעּברא מציעאה עּברא ית ועבד ¤©¨¤«ְְְְֲִַַַַָָָָָָ

לסיפי: סיפי מן דּפּיא ãìíéLøwä-úàåּבגֹו ְְְִִֵֵַַָָָ§¤©§¨¦º
íéza áäæ äNò íúòaè-úàå áäæ ätö¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−

:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaìíéLøwä-úàå ©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«§¤©§¨¦º
íçéøaì íéza áäæ äNò íúòaè-úàå áäæ ätö¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®

:áäæ íçéøaä-úà óöéå דהבא חפא ּדּפּיא וית ©§©¬¤©§¦¦−¨¨«ְֲֲַַַָָָָ

וחפא  לעּברּיא אתרא ּדהבא עבד עזקתהֹון ְְְְְְֲֲֲִַַַַַַָָָָָָוית

ּדהבא: עּברּיא äìúìëzית úëøtä-úà Nòiå ְֲַַַָָָ©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤
áLç äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²

:íéáøk dúà äNòúìëz úëøtä-úà Nòiå ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤
áLç äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²

íéáøk dúà äNò: ּתכלא ּפרכּתא ית ועבד ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«ְְֲִַַָָָָֻ

עבד  אּמן עֹובד ׁשזיר ּובּוץ זהֹורי ּוצבע ְְְְְְֲִִַַַַָָָָוארּגונא

ּכרּובין: צּורת åìéãenòיתּה äòaøà dì Nòiå ְִַַָ©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´
íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½

:óñë-éðãà äòaøàéãenò äòaøà dì Nòiå ©§¨−̈©§¥¨«¤©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´
äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈

:óñë-éðãà ׁשּטין עּמּודי ארּבעא לּה ועבד ©§¥¨«¤ְְֲִִֵַַַַַָ

ארּבעא  להֹון ואּתי ּדהבא וויהֹון ּדהבא ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָוחפנּון

ּדכסף: æììäàäסמכין çúôì Cñî Nòiå ְְִִַָ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤
äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−

:í÷øïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî Nòiå Ÿ¥«©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ועבד §©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«ֲַַ

זהֹורי  ּוצבע וארּגונא ּתכלא מׁשּכנא לתרע ְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּפרסא

צּיר: עֹובד ׁשזיר çìäMîçּובּוץ åéãenò-úàå ְִַַָ§¤©¨³£¦¨Æ
áäæ íäé÷Lçå íäéLàø ätöå íäéåå-úàå§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®
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:úLçð äMîç íäéðãàååéãenò-úàåäMîç §©§¥¤¬£¦−̈§«¤§¤©¨³£¦¨Æ
áäæ íäé÷Lçå íäéLàø ätöå íäéåå-úàå§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨®̈

:úLçð äMîç íäéðãàå חמׁשא עּמּודֹוהי וית §©§¥¤¬£¦−̈§«¤ְְִַַָָ

ּדהבא  וכּבּוׁשיהֹון ריׁשיהֹון וחפא וויהֹון ְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָוית

נחׁשא: חמׁשא ôàìàìöaוסמכיהֹון Nòiå ְְְְֵַַָָָ©©©̄§©§¥²
Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À

:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàåNòiå §©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©©©̄
Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À

:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå ועבד §©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«ֲַַ

אּמין  ּתרּתין ׁשּטין ּדאעי ארֹונא ית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבצלאל

ואמתא  פתיּה ּופלגא ואּמתא ארּכּה ְְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָֻּופלּגא

רּומּה: áõeçîeּופלּגא úéaî øBäè áäæ eätöéå ְֵַָ©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiåúéaî øBäè áäæ eätöéå ©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦

:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå õeçîe ּדכי ּדהב וחפהי ¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«ְְֲִֵַַָ

סחֹור: סחֹור ּדדהב ּדיר לּה ועבד ּומּברא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָמּגו

âåéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìòìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå ©©§−©¥¦«©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−
úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt òaøà©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe ארּבע לּה ואּתי §¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«ְְִֵַַַ

על  עזקן ותרּתין זויתּה ארּבע על ּדדהב ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָעזקן

ּתניתא: סטרּה על עזקן ותרּתין חד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָסטרּה

ã:áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca NòiåNòiå ©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¬©
å íéhL éöò écaáäæ íúà óöé: אריחי ועבד ©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«ֲֲִֵַַ

ּדהבא: יתהֹון וחפא ׁשּטין ä-úàּדאעי àáiå ְְֲֲִִֵַַָָָָ©¨¥³¤
úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥−

:ïøàä-úàúòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå ¤¨«¨«Ÿ©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ
:ïøàä-úà úàNì ïøàä אריחּיא ית ואעל ¨«¨®Ÿ¨¥−¤¨«¨«Ÿְֲִֵַָָָ

ארֹונא: ית למּטל ארֹונא סטרי על ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּבעזקתא

ådkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàåøBäè áäæ úøtk Nòiå §©¨¬¨¥−¦¨§¨«©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®

:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà ועבד ©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«ֲַַ

ארּכּה ּופלּגא אּמין ּתרּתין ּדכי ּדהב ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָֻֻּכּפרּתא

ּפתיּה: ּופלּגא æáäæואּמתא íéáøë éðL Nòiå ְְְְַַַָָָ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®

:úøtkä úBö÷ éðMî íúà äNò äL÷îNòiå ¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤©©²©
úBö÷ éðMî íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬

úøtkä: עבד נגיד ּדדהב ּכרּובין ּתרין ועבד ©©«Ÿ¤ְְְְֲֲִִִֵַַַָ

כּפרּתא: סטרי מּתרין çäöwîיתהֹון ãçà áeøk ְְְְִִֵֵַָָֻ§¸¤¨³¦¨¨Æ
äNò úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬

:åéúBö÷ éðMî íéáøkä-úàäöwî ãçà áeøk ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«§¸¤¨³¦¨¨Æ
äNò úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬

åéúBö÷ éðMî íéáøkä-úà:חד מּסטרא ּכרּובא ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«ְְִִַָָ

עבד  ּכּפרּתא מן מּכא מּסטרא חד ּוכרּובא ְְְֲִִִִִַַַָָָָָֻמּכא

סטרֹוהי: מּתרין ּכרּובּיא èíéáøkäית eéäiå ְְְִִִֵַָָ©¦«§´©§ª¦Á
-ìò íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©
eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−

:íéáøkä éðtäìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå §¥¬©§ª¦«©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨
-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa íéëëñ«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤

:íéáøkä éðt eéä úøtkä-ìà åéçà כרּובּיא והוֹו ¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«ְֲַַָ

על  ּבגדפיהֹון נטלין לעּלא ּגדפיהֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּפריסן

הוֹו ּכּפרּתא לקבל חד לקבל חד ואּפיהֹון ְְְֲֳֳֵֵֶַַַַַָָָָֻֻּכּפרּתא

כרּובּיא: ôéíéhLאּפי éöò ïçìMä-úà Nòiå ְֵַַָ©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«
änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´

:Búî÷ éöçå änàå Baçø ּדאעי ּפתֹורא ית ועבד ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«ְֲֵַַָָָָ

ואּמתא  פתיּה ואּמתא ארּכּה אּמין ּתרּתין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשּטין

רּומּה: àéBìּופלּגא Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå ְֵַָ©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²
:áéáñ áäæ øæøæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå ¥¬¨−̈¨¦«©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬

:áéáñ áäæ ּדיר לּה ועבד ּדכי ּדהב יתּה וחפא ¨−̈¨¦«ְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָ

סחֹור: סחֹור áéçôèּדדהב úøbñî Bì Nòiå ְְְִַ©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©
:áéáñ Bzøbñîì áäæ-øæ Nòiå áéáñBì Nòiå ¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−¨¦«©©̧©¬

:áéáñ Bzøbñîì áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−¨¦«
ועבד  סחֹור סחֹור ּפּוׁשכא רּומּה ּגדנפא לּה ְְְְְֲֲֵֵַַַַַָָועבד

סחֹור: סחֹור לגדנפּה ּדדהב âéBìּדיר ÷öiå ְְְְְִִֵֵַַ©¦´Ÿ½
òaøà ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´

:åéìâø òaøàì øLà úàtäòaøà Bì ÷öiå ©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«©¦´Ÿ½©§©−
úàtä òaøà ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ

åéìâø òaøàì øLà: ּדדהב עזקן ארּבע לּה ואּתי £¤−§©§©¬©§¨«ְְְְִִִֵַַַַַ
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לארּבע  ּדי זויתא ארּבע על עזקתא ית ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָויהב

ãéíézaרגלֹוהי: úòahä eéä úøbñnä únòì ְִַ§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨«¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìeéä úøbñnä únòì ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−

ïçìMä-úà úàNì íécaì íéza úòahä: לקבל ©©¨®Ÿ¨«¦Æ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«ֳֵָ

ית  למּטל לאריחּיא אתרא עזקתא הוֹו ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָּגדנפא

åèóöéåּפתֹורא: íéhL éöò íécaä-úà Nòiå ָָ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬
:ïçìMä-úà úàNì áäæ íúà-úà Nòiå Ÿ−̈¨¨®¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤

úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®¨¥−
ïçìMä-úà: וחפא ׁשּטין ּדאעי אריחּיא ית ועבד ¤©ª§¨«ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָ

ּפתֹורא: ית למּטל ּדהבא æè-úàיתהֹון Nòiå ְְֲִַַָָָָָ©©¹©¤
-úàå åéúøò÷-úà ïçìMä-ìò øLà | íéìkä©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤
Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−

:øBäè áäæ ïäaøLà | íéìkä-úà Nòiå ¨¥®¨−̈¨«©©¹©¤©¥¦´£¤´
åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷-úà ïçìMä-ìò©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä-úàå ית ועבד §¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«ֲַַָ

וית  ּבזיּכֹוהי וית מגיסֹוהי ית ּפתֹורא על ּדי ְְְִִִִִַַָָָָָָָָמנּיא

ּדכי: ּדהב ּבהן יתנּס ּדי קׂשותא וית ôמכילתּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

éùéùæéäL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈
äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä-úà äNò̈¨³¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨

:eéä äpnî äéçøôeøBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå §¨¤−¨¦¤¬¨¨«©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®
äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä-úà äNò äL÷î¦§º̈¨¨³¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨

:eéä äpnî äéçøôe äéøzôk מנרּתא ית ועבד ©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¨«ְְֲַַַָָ

ּוקנּה ׁשידּה מנרּתא ית עבד נגיד ּדכי ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָּדהב

הוֹו: מּנּה וׁשֹוׁשּנהא חזּורהא çéäMLåּכלידהא ְֲִִֵַַַָָָָָָ§¦¨´
ìL äécvî íéàöé íéð÷dcvî äøðî éð÷ | äL ¨¦½Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ

ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLäMLå ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¦¨´
ìL äécvî íéàöé íéð÷dcvî äøðî éð÷ | äL ¨¦½Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ

ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL וׁשּתא ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«ְִָ

מּסטרּה מנרּתא קני ּתלתא מּסטרהא נפקין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָקנין

ּתנינא: מּסטרּה מנרּתא קני ּותלתא èéìLäLחד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ§¨´
çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼

ìLeøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ
ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼

ìLeçøôå øzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ¨¨®©
ì ïkäøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL: ּתלתא ¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«ְָָ

ּותלתא  וׁשֹוׁשן חזּור חד ּבקניא מצּירין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָכּלידין

לׁשּתא  ּכן וׁשֹוׁשן חזּור חד ּבקניא מצּירין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָכּלידין

מנרּתא: מן ּדנפקין ëòaøàקנין äøðnáeä ְְְְְִִִַָָ©§Ÿ̈−©§¨¨´
:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâäøðnáe §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨©§Ÿ̈−

äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà: ©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨
חּזּורהא  מצּירין כּלידין ארּבעא ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּובמנרּתא

àëäpnîוׁשֹוׁשּנהא: íéðwä éðL úçz øzôëå ְַָָ§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨
-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©

ì äpnî íéðwä éðLúLLíéàöiä íéðwä §¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−
:äpnîøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå ¦¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ

íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−
ì äpnîúLLäpnî íéàöiä íéðwä: ּתחֹות וחזּור ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨ְְֵ

וחזּור  מּנּה קנין ּתרין ּתחֹות וחזּור מּנּה קנין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַּתרין

מּנּה: ּדנפקין קנין לׁשּתא מּנּה קנין ּתרין ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָּתחֹות

áëäL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬
:øBäè áäæ úçàeéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ©©−¨¨¬¨«©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®

:øBäè áäæ úçà äL÷î dlk ּוקניהֹון חזּוריהֹון ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬¨«ְֵֵֵ

ּדכי: ּדהב חדא נגידא ּכלּה הוֹו âëNòiåמּנּה ְְְֲֲִִֵַַַָָֻ©©¬©
áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬

:øBäèäéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå ¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨
:øBäè áäæ äéúzçîe ׁשבעא ּבֹוצינהא ית ועבד ©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«ְֲִִַַָָָָ

ּדכי: ּדהב ּומחּתיתהא ãëäæוצביתהא økká ְְְְְְְְִֵַַָָָָ¦¨²¨¨¬
:äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäèáäæ økk ¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨¦¨²¨¨¬

:äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè ּדכי ּדהב ּכּכרא ¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨ְְְִֵַָ

מנהא: ּכל וית יתּה ôäëçaæî-úàעבד Nòiå ְֲַַָָָָָָ©©²©¤¦§©¬
Baçø änàå Bkøà änà íéhL éöò úøèwä©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á§©¨̧¨§¹

:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáøNòiå ¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«©©²©
änàå Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á§©¨̧
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø̈§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«
ׁשּטין  דאעי ּבּוסמּיא דקטרת מדּבחא ית ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹועבד

אּמין  ותרּתין מרּבע פתיּה ואּמתא ארּכּה ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָֻאּמתא

קרנֹוהי: הוֹו מּנּה åëøBäèרּומּה áäæ Búà óöéå ְֲִִֵֵַ©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À
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Bì Nòiå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²
:áéáñ áäæ øæBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¥¬¨−̈¨¦«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯

áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñ ּכתלֹוהי וית אּגרּה ית ּדכי ּדהב יתּה וחפא ¨¦«ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּדדהב  ּדיר לּה ועבד קרנֹוהי וית סחֹור ְְְְְֲִִֵֵַַַַָסחֹור

סחֹור: |æëסחֹור Bì-äNò áäæ úòaè ézLe ְְ§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´
åécö éðL ìò åéúòìö ézL ìò Bøæì úçzî¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®

:íäa Búà úàNì íécáì íézáìúòaè ézLe §¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«§¥Á©§¸Ÿ
ìò åéúòìö ézL ìò Bøæì úçzî | Bì-äNò áäæ̈¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−
íäa Búà úàNì íécáì íézáì åécö éðL: §¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«

על  לדירּה מּלרע לּה עבד ּדדהב עזקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַותרּתין

לאריחּיא  לאתרא סטרֹוהי ּתרין על זויתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּתרּתין

ּבהֹון: יתּה çëéöòלמּטל íécaä-úà Nòiå ְְִֵַָ©©¬©¤©©¦−£¥´
:áäæ íúà óöéå íéhLcaä-úà Nòiåéöò íé ¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¬©¤©©¦−£¥´

:áäæ íúà óöéå íéhL ּדאעי אריחּיא ית  ועבד ¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«ְֲֲִֵַַַָָָ

ּדהבא: יתהֹון וחפא èëïîL-úàׁשּטין Nòiå ְֲֲִִַַָָָ©©¹©¤¤³¤
øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®

ñ :ç÷ø äNòîLã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå ©«£¥−Ÿ¥«©©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqä úøè÷-úàå ית ועבד §¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©ֲַַָ

ּדכי  ּבּוסמּיא קטרת וית קּודׁשא דרבּותא ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹמׁשחא

ּבּוסמנּו: ñעֹובד ְַָ

éòéáùàLîç íéhL éöò äìòä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnàL ©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnàíéhL éöò äìòä çaæî-úà Nòiå ©−«Ÿ¨«©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà LîçL ¨¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnà ּדאעי דעלתא מדּבחא ית ועבד ©−«Ÿ¨«ְְְֲֲֵַַַַָָָָָ

מרּבע  ּפתיּה אּמין וחמׁש ארּכּה אּמין חמׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻׁשּטין

רּומּה: אּמין áòaøàּותלתא ìò åéúðø÷ Nòiå ְִֵַָָ©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤
åéúðø÷ eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ®̈

úLçð Búà óöéå:זויתּה ארּבע על קרנֹוהי ועבד ©§©¬Ÿ−§«¤ְְְֲִִֵַַַַַַָ

נחׁשא: יתּה וחפא קרנֹוהי הוֹו âNòiåמּנּה ְְֲֲִִֵֵַַָָָָ©©¹©
ä-úà çaænä éìk-ìk-úàíéòiä-úàå úøéq ¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ

-ìk úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨

:úLçð äNò åéìkçaænä éìk-ìk-úà Nòiå ¥−̈¨¨¬§«¤©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©
-úà ú÷øænä-úàå íéòiä-úàå úøéqä-úà¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤
:úLçð äNò åéìk-ìk úzçnä-úàå úâìænä©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤
וית  ּפסכּתרותא ית מדּבחא מני ּכל ית ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָָועבד

וית  צּנּוריתא ית מזרקתא וית ְְְְְְְִִַָָָָָָָָָמגרֹופיתא

נחׁשא: עבד מנֹוהי ּכל ãçaænìמחּתיתא Nòiå ְְְֲִַַָָָָָָ©©³©©¦§¥̧©Æ
Bakøk úçz úLçð úLø äNòî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²

:Béöç-ãò ähîlîäNòî øaëî çaænì Nòiå ¦§©−¨©¤§«©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk úçz úLçð úLø¤´¤§®¤©¯©©§ª²¦§©−¨©¤§«
דנחׁשא  מצדּתא עֹובד סרדא למדּבחא ְְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָועבד

ּפלּגּה: עד מּלרע סֹובבּה äòaøàּתחֹות ÷öiå ְְְִֵֵַַַָ©¦ºŸ©§©¯
íéza úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa úòaè©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−

:íécaìøaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå ©©¦«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´
:íécaì íéza úLçpä עזקתא ארּבע ואּתי ©§®¤¨¦−©©¦«ְְְִִַַַָָ

לאריחּיא: אתרא דנחׁשא לסרדא סטרתא ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָּבארּבע

åíúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈
:úLçðíúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå §«¤©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈
úLçð: וחפא ׁשּטין ּדאעי אריחּיא ית ועבד §«¤ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָ

נחׁשא: æìòיתהֹון úòaha íécaä-úà àáiå ְְָָָ©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ
úçì áeáð íäa Búà úàNì çaænä úòìö©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ

:Búà äNòúòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå ¨¨¬Ÿ«©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ
a Búà úàNì çaænä:Búà äNò úçì áeáð íä ©¦§¥½©¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

מדּבחא  סטרי על ּבעזקתא אריחּיא ית ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואעיל

יתּה: עבד לּוחין חליל ּבהֹון יתּה ס למּטל ְְֲֲִִִֵֵַַָָ

çúàå úLçð øBikä úà NòiåúLçð Bpk ©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«
úàøîa úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ

:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä ית ועבד ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«ֲַַָ

נׁשּיא  ּבמחזין נחׁשא ּבסיסּה וית נחׁשא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּכיֹורא

זמנא: מׁשּכן ּבתרע לצּלאה èNòiåסּדאתין ְְְְְְִִַַַַָָָָָ©©−©
øöçä éòì÷ äðîéz áâð | úàôì øöçä-úà¤¤«¨¥®¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ

:änàa äàî øæLî LLøöçä-úà Nòiå ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«©©−©¤¤«¨¥®
äàî øæLî LL øöçä éòì÷ äðîéz áâð | úàôì¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈

:änàa סרדי ּדרֹומא עבר לרּוח ּדרּתא ית ועבד ¨«©¨«ְְְֲֵֵַַַַַָָָָָ
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באּמין: מאה ׁשזיר דבּוץ éíäéãenòדרּתא ְְְְְִִַַָָ©«¥¤´
íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²

:óñk íäé÷Lçåíäéðãàå íéøNò íäéãenò ©«£ª«¥¤−¨«¤©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬
óñk íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò: ¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

ווי  נחׁשא עסרין וסמכיהֹון עסרין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמּודיהֹון

ּכסף: וכּבּוׁשיהֹון àéäàîעּמּודּיא ïBôö úàôìå ְְִֵַַָָ§¦§©³¨Æ¥¨´
øNò íäéãenò änàáíéøNò íäéðãàå íé ¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−

:óñk íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçðúàôìå §®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³
íäéðãàå íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö̈Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬
óñk íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò: ¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

עסרין  עּמּודיהֹון אּמין מאה צּפּונא ְְְִִִֵֶַַַָָּולרּוח

וכּבּוׁשיהֹון  עּמּודּיא ווי נחׁשא עסרין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָוסמכיהֹון

áéänàaּדכסף: íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå ְִָ§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈
íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå äøNò íäéãenò©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²

:óñk íäé÷eLçåíéMîç íéòì÷ íé-úàôìå ©«£«¥¤−¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´
éåå äøNò íäéðãàå äøNò íäéãenò änàä«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯

:óñk íäé÷eLçå íéãnòä סרדין מערבא ּולרּוח ¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤ְְְִַַַָָ

עסרא  וסמכיהֹון עסרא עּמּודיהֹון ּבאּמין ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָחמׁשין

ּדכסף: וכּבּוׁשיהֹון עּמּודּיא ÷âéäîãווי úàôìå ְְִִֵֵַַָָָ§¦§©²¥¬§¨
:änà íéMîç äçøæîäçøæî äîã÷ úàôìå ¦§−̈¨£¦¦¬©¨«§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨

:änà íéMîç חמׁשין מדינחא קּדּומא ּולרּוח £¦¦¬©¨«ְְְִִִַַָָָ

ãéóúkä-ìàאּמין: änà äøNò-Lîç íéòì÷ ִַ§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®
ìL íäéãenòìL íäéðãàå äL:äLíéòì÷ ©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§¨¦²

ìL íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-LîçäL £¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´§½̈
ìL íäéðãàå:äL אּמין עסרי חמׁש סרדין §©§¥¤−§¨«ְְֲִִֵֵֶַָ

ּתלתא: וסמכיהֹון ּתלתא עּמּודיהֹון ְְְְְְִֵֵַַָָָָָלעברא

åèì äfîe äfî úéðMä óúkìåøöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½
ìL íäéãnò änà äøNò Lîç íéòì÷äL §¨¦¾£¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈

ìL íäéðãàå:äLäfîe äfî úéðMä óúkìå §©§¥¤−§¨«§©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ
ìíäéãnò änà äøNò Lîç íéòì÷ øöçä øòL §©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´

ìLìL íäéðãàå äL:äL מּכא תניתא ּולעברא §½̈§©§¥¤−§¨«ְְְִִִֵָָָ

אּמין  עסרי חמׁש סרדין ּדרּתא לתרע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּומּכא

ּתלתא: וסמכיהֹון ּתלתא æèéòì÷-ìkעּמּודיהֹון ְְְְֵֵַַָָָָ¨©§¥¯
:øæLî LL áéáñ øöçäáéáñ øöçä éòì÷-ìk ¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−

øæLî LL: ּדבּוץ סחֹור סחֹור דדרּתא סרדי ּכל ¥¬¨§¨«ְְְְְְֵַָָָ

æééååׁשזיר: úLçð íéãnòì íéðãàäå ְִ§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧
íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå íéãenòä̈«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−
:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk̈®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«
íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹
íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî: וסמכּיא §ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«ְְַַָ

ּדכסף  וכּבּוׁשיהֹון עּמּודּיא ווי נחׁשא ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָלעּמּודּיא

ּכל  ּדכסף מכּבׁשין ואּנּון ּדכסף ריׁשיהֹון ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹוחּפּוי

דרּתא: ְֵַַָעּמּודי

øéèôîçéúìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤
änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ
éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬

:øöçäúìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe ¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤
änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ
éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬

:øöçä ּתכלא צּיר עֹובד ּדרּתא ּדתרע ּופרסא ¤«¨¥«ְְְְִִַַַַָָָָָ

אּמין  ועסרין ׁשזיר ּובּוץ זהֹורי ּוצבע ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָוארּגונא

לקבל  אּמין חמׁש ּבפּותיא ורּומא סרדי ארּכא ְְְְְֲֳִֵֵֵַָָָָָֻ

èéäòaøàדרּתא: íäéðãàå äòaøà íäéãnòå ְַָ§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈
íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå úLçð§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−

:óñkúLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå ¨«¤§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤
נחׁשא  ארּבעא וסמכיהֹון אר ּבעא ְְְְְְְְֵֵַַַַָָָָועּמּודיהֹון

ּדכסף: וכּבּוׁשיהֹון ריׁשיהֹון וחּפּוי ּדכסף ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָוויהֹון

ë:úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤
:úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå וכל §¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤ְָ

ּדנחׁשא: סחֹור סחֹור ּולדרּתא למׁשּכנא ְְְְְְְְִִַַַָָָָָסּכּיא

ñ ñ ñ
.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷
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ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéì÷ù úùøôì äøèôäàé ÷øô á íéëìîá

àéæéCìnä ïéáe ýåýéì írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤
:írä ïéáeçéúàå áèéä eøaL åéîìö-úàå åéúçaæî-úà eäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë eàáiå ¥¬¨¨«©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¤¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À

:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkä íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäk ïzîèéúBànä éøN-úà çwiå ©¨ÆŸ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«©¦©´¤¨¥´©Â¥
ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå íéöøä-úàå éøkä-úàå§¤©¨¦¸§¤¨«¨¦¹§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©

:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä úéa íéöøäëeäéìúr-úàå äè÷L øéräå õøàä-ír-ìk çîNiå ¨«¨¦−¥´©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨§¤£©§¨²
:Cìnä úéa áøçá eúéîäáéà:Bëìîa LàBäé íéðL òáL-ïaáLàBäé Cìî àeäéì òáL-úðLa ¥¦¬©¤−¤¥¬©¤«¤¤¤¬©¨¦−§¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ¨©´§½̈

:òáL øàaî äéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî äðL íéraøàåâýåýé éðéra øLiä LàBäé Nriå §©§¨¦´¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§−̈¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−
:ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìkã:úBîaa íéøh÷îe íéçaæî írä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷ø ¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈©Ÿ¥«©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²§©§¦¬§©§¦−©¨«

äóñk Léà øáBò óñk ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½¦¾¤¬¤
:ýåýé úéa àéáäì Léà-áì ìr äìré øLà óñk-ìk Bkør úBLôðåLéà íéðäkä íäì eç÷é ©§−¤§®¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½¦−
:÷ãa íL àöné-øLà ìëì úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå Bøkî úàîær úðLa éäéåìLå íéøNL ¥¥´©¨®§¥À§©§Æ¤¤´¤©©½¦§²Ÿ£¤¦¨¥¬−̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ

:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì LàBäé Cìnì äðLçïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå ¨−̈©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ
úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî íäìà øîàiå íéðäkìå§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´

:eäðzz úéaä ÷ãáì-ék íëéøkîè÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä eúàiå ©¨¥¤½¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−
:úéaä ÷ãa-úàéïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå ¤¤¬¤©¨«¦©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úà óqä éøîL íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáaàééäéå §¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ
àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiå ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék íúBàøk¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬

:ýåýé-úéááéeäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä óñkä-úà eðúðå ¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹
:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õrä éLøçìâéáöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä éáöçìe íéøãbìå §¨«¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçìãéúBtñ ýåýé úéa äNré àì Cà §©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À¦¬
:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñkåèéNòì-ék ¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬

:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzé äëàìnäæèóñkä-úà eðzé øLà íéLðàä-úà eáMçé àìå ©§¨−̈¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ
:íéNò íä äðîàá ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìræéúéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´

:eéäé íéðäkì ýåýé§Ÿ̈®©«Ÿ£¦−¦«§«

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ìä÷éå úùøôì äøèôäæ ÷øô à íéëìîá

æâé:øvî íøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiåãéå éìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïaåéáà ©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À§¨¦´
úLçpa äëàìî-ìk úBùrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà¦«Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤©«¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ¨§¨−̈©§®Ÿ¤

:Bzëàìî-ìk-úà Nriå äîìL Cìnä-ìà àBáiååèäøNr äðîL úLçð íéãenrä éðL-úà øöiå ©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬¨«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹
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:éðMä ãenrä-úà áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä úîB÷ änàæèúøúë ézLe ©À̈©Æ¨«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ
úBnà Lîçå úçàä úøúkä úîB÷ úBnà Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì äùr̈À̈Ÿ¨¥²©¨«¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½

:úéðMä úøúkä úîB÷æéLàø-ìr øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ äëáN äNrî íéëáN ©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ
:úéðMä úøúkì äráLå úçàä úøúkì äráL íéãenräçéíéøeè éðLe íéãenrä-úà Nriå ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤¨«©¦®§¥Á¦¸

:úéðMä úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìr øLà úøúkä-úà úBqëì úçàä äëáNä-ìr áéáñ̈¦¹©©§¨¨´¨«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤©¥¦«
èé:úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNrî íéãenrä Làø-ìr øLà úøúëåëéðL-ìr úøúëå §«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ¨«©¦½©«£¥¬©−¨«¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ

ìr áéáñ íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì øLà ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä̈«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤£¤−§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³¨©̧¦Æª¦´¨¦½©−
:úéðMä úøúkäàëBîL-úà àø÷iå éðîéä ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä-úà í÷iå ©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´©§¨¦À©¦§¨³¤§Æ

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOä ãenrä-úà í÷iå ïéëéáëízzå ïLBL äNrî íéãenrä Làø ìrå ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ¨«©¦−©«£¥´¨®©¦−Ÿ
:íéãenrä úëàìîâëìâr BúôN-ãr BúôOî änàa øNr ÷öeî íiä-úà Nriå|Lîçå áéáñ §¤¬¤¨«©¦«©©¬©¤©−̈¨®¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

ìL å÷å BúîB÷ änàa:áéáñ Búà áñé änàa íéLãëBúôNì úçzî íér÷ôe|íéááñ áéáñ ¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´
:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeè éðL áéáñ íiä-úà íéôwî änàa øNr BúàäëéðL-ìr ãîò Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®§¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«Ÿ¥º©§¥¯

ìL ø÷a øNríéðô äL|ìLe äðBôöíéðô äL|ìLe änéäL|ìLe äaâð íéðtäçøæî íéðt äL ¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨
:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr íiäååëïLBL çøt ñBk-úôN äNrîk BúôNe çôè Béárå §©¨¬£¥¤−¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©§¨²§©«£¥¬§©−¤´©¨®

:ìéëé úa íétìà©§©¬¦©−¨¦«

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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